
 

PREGÃO ELETRÔNICO 

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPÁ 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 28/2022 

(Processo Administrativo n° 23125.014999/2022-38) 

 

Torna-se público que a Fundação Universidade Federal do Amapá - UNIFAP, por meio da 

Comissão Permanente de Licitação - CPL, sediada na Rodovia Josmar Chaves Pinto, Km 02,s/n, CEP: 

68.903-419, Macapá/AP, realizará licitação, para registro de preços, na modalidade PREGÃO, na 

forma ELETRÔNICA, sob a forma de execução indireta, nos termos da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 

2002, do Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, do Decreto 9.507, de 21 de setembro de 2018, 

do Decreto nº 7.746, de 05 de junho de 2012, do Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013, das 

Instruções Normativas SEGES/MP nº 05, de 26 de maio de 2017 e nº 03, de 26 de abril de 2018 e da 

Instrução Normativa SLTI/MP nº 01, de 19 de janeiro de 2010, da Lei Complementar n° 123, de 14 de 

dezembro de 2006, do Decreto n° 8.538, de 06 de outubro de 2015, aplicando-se, subsidiariamente, a 

Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e as exigências estabelecidas neste Edital. 

 

Data da sessão: 06/12/2022 

Horário: 09:00 

Local: Portal de Compras do Governo Federal – https://www.gov.br/compras/pt-br 

Critério de Julgamento: menor preço global 

Regime de Execução: Empreitada por Preço Unitário  

1. DO OBJETO 

1.1. O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para a contratação de 

empresa especializada em limpeza, conservação e desinfecção hospitalar com fornecimento de 

saneante hospitalar, insumos, equipamentos, mão de obra e materiais de higiene e resíduos para 

suprir as necessidades da execução dos serviços de higienização de ambientes administrativo e 

médico-hospitalar no âmbito do Hospital Universitário da Universidade Federal do Amapá (HU-

UNIFAP), conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus 

anexos. 

1.2. A licitação será realizada em único item. 

1.3. O critério de julgamento adotado será o menor preço do item, observadas as exigências contidas 

neste Edital e seus Anexos quanto às especificações do objeto. 

 
2.  DO REGISTRO DE PREÇOS  
 

2.1. As regras referentes aos órgãos gerenciador e participantes, bem como a eventuais adesões, 

constam da minuta de Ata de Registro de Preços. 

3. DO CREDENCIAMENTO 

3.1. O Credenciamento é o nível básico do registro cadastral no SICAF, que permite a 

participação dos interessados na modalidade licitatória Pregão, em sua forma eletrônica. 

3.2. O cadastro no SICAF deverá ser feito no Portal de Compras do Governo Federal, no 

sítio https://www.gov.br/compras/pt-br/, por meio de certificado digital conferido pela Infraestrutura 

de Chaves Públicas Brasileira – ICP - Brasil. 

https://www.gov.br/compras/pt-br
https://www.gov.br/compras/pt-br/


 

3.3. 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. 

3.4. O 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 

3.5. É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados cadastrais no 

SICAF e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo proceder, 

imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo identifique incorreção ou aqueles 

se tornem desatualizados. 

3.5.1 A não observância do disposto no subitem anterior poderá ensejar 

desclassificação no momento da habilitação 

4.  DA PARTICIPAÇÃO NO PREGÃO. 

4.1. Poderão participar deste Pregão interessados cujo ramo de atividade seja compatível 

com o objeto desta licitação, e que estejam com Credenciamento regular no Sistema de 

Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF, conforme disposto no art. 9º da IN 

SEGES/MP nº 3, de 2018. 

4.1.1 Os licitantes deverão utilizar o certificado digital para acesso ao Sistema. 

4.2. Não poderão participar desta licitação os interessados: 

4.2.1 proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, na 

forma da legislação vigente; 

4.2.2 que não atendam às condições deste Edital e seu(s) anexo(s); 

4.2.3 estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes 

expressos para receber citação e responder administrativa ou judicialmente; 

4.2.4 que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da Lei nº 8.666, de 

1993; 

4.2.5 que estejam sob falência, concurso de credores ou insolvência, em processo 

de dissolução ou liquidação, observado o disposto no item 9.10.1.1 deste 

Edital; 

4.2.6 entidades empresariais que estejam reunidas em consórcio; 

4.2.7 organizações da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP, atuando nessa 

condição (Acórdão nº 746/2014-TCU-Plenário); 

4.2.8 sociedades cooperativas, considerando a vedação contida no art. 10 da 

Instrução Normativa SEGES/MP nº 5, de 2017. 

4.3. Nos termos do art. 5º do Decreto nº 9.507, de 2018, é vedada a contratação de pessoa 

jurídica na qual haja administrador ou sócio com poder de direção, familiar de: 

a) detentor de cargo em comissão ou função de confiança que atue na área responsável pela 

demanda ou contratação; ou 

b) de autoridade hierarquicamente superior no âmbito do órgão contratante. 

4.3.1 Para os fins do disposto neste item, considera-se familiar o cônjuge, o 

companheiro ou o parente em linha reta ou colateral, por consanguinidade ou 



 

afinidade, até o terceiro grau (Súmula Vinculante/STF nº 13, art. 5º, inciso V, da 

Lei nº 12.813, de 16 de maio de 2013 e art. 2º, inciso III, do Decreto n.º 7.203, de 

04 de junho de 2010);  

4.4. Nos termos do art. 7° do Decreto n° 7.203, de 2010, é vedada, ainda, a utilização, na 

execução dos serviços contratados, de empregado da futura Contratada que seja familiar de 

agente público ocupante de cargo em comissão ou função de confiança neste órgão contratante. 

4.5. Como condição para participação no Pregão, o licitante assinalará “sim” ou “não” em 

campo próprio do sistema eletrônico, relativo às seguintes declarações:  

4.5.1 que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar nº 123, 

de 2006, estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus 

arts. 42 a 49. 

4.5.1.1. nos itens exclusivos para participação de microempresas e empresas de 

pequeno porte, a assinalação do campo “não” impedirá o prosseguimento no 

certame; 

4.5.1.2. nos itens em que a participação não for exclusiva para microempresas e 

empresas de pequeno porte, a assinalação do campo “não” apenas produzirá o 

efeito de o licitante não ter direito ao tratamento favorecido previsto na Lei 

Complementar nº 123, de 2006, mesmo que microempresa, empresa de pequeno 

porte ou sociedade cooperativa.  

4.5.2 que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos; 

4.5.3 que cumpre os requisitos para a habilitação definidos no Edital e que a proposta 

apresentada está em conformidade com as exigências editalícias;  

4.5.4 que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da 

obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;  

4.5.5 que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre 

e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição 

de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituição; 

4.5.6 que a proposta foi elaborada de forma independente; 

4.5.7  que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho 

degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no 

inciso III do art. 5º da Constituição Federal; 

4.5.8  que os serviços são prestados por empresas que comprovem cumprimento de 

reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado 

da Previdência Social e que atendam às regras de acessibilidade previstas na 

legislação, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991. 

4.6. A declaração falsa relativa ao cumprimento de qualquer condição sujeitará o licitante 

às sanções previstas em lei e neste Edital. 

5. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

5.1. Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente 

com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado 

e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então, 

encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação 

5.2. O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos neste 

Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. 



 

5.3. 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. 

5.4. 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. 

5.5. Incumbirá ao 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 quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.  

5.6. Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta 

e os documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema 

5.7. 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. 

5.8. 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. 

6. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA 

 

6.1. O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema 

eletrônico, dos seguintes campos: 

6.1.1 valor mensal e anual do serviço, considerando os quantitativos de 

área/produtividade da 4ª fase, conforme Termo de Referência; 

6.1.2 Descrição do objeto, contendo as informações similares à especificação do 

Termo de Referência, incluindo-se, dentre outras, as seguintes informações: 

6.1.2.1. A indicação dos sindicatos, acordos coletivos, convenções coletivas ou 

sentenças normativas que regem as categorias profissionais que executarão o 

serviço e as respectivas datas bases e vigências, com base na Classificação 

Brasileira de Ocupações – CBO; 

 

6.1.2.2. Produtividade adotada e, se esta for diferente daquela utilizada pela 

Administração como referência, ou não estiver contida na faixa referencial de 

produtividade, mas admitida pelo ato convocatório, a respectiva comprovação de 

exequibilidade;  

6.1.2.3. A quantidade de pessoal que será alocado na execução contratual; 

6.2. Os licitantes poderão apresentar produtividades diferenciadas daquela estabelecida 

pela Administração como referência, nos termos do item 6.1.2.2, desde que não alterem o objeto 

da contratação, não contrariem dispositivos legais vigentes e, caso não estejam contidas nas 

faixas referenciais de produtividade, comprovem a exequibilidade da proposta. 

6.3. Para efeito do subitem anterior, admite-se a adequação técnica da metodologia 

empregada pela contratada, visando assegurar a execução do objeto, desde que mantidas as 

condições para a justa remuneração do serviço. 

6.4. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada. 



 

6.5. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos 

previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou 

indiretamente na prestação dos serviços, apurados mediante o preenchimento do modelo de 

Planilha de Custos e Formação de Preços, conforme anexo do Termo de Referência; 

6.5.1           A Contratada deverá arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco 

no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos 

custos variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos, tais como os valores 

providos com o quantitativo de vale transporte, devendo complementá-los, caso 

o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento 

do objeto da licitação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos 

incisos do §1° do artigo 57 da Lei n° 8.666, de 1993. 

6.5.2     Caso o eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos se revele 

superior às necessidades da contratante, a Administração deverá efetuar o 

pagamento seguindo estritamente as regras contratuais de faturamento dos 

serviços demandados e executados, concomitantemente com a realização, se 

necessário e cabível, de adequação contratual do quantitativo necessário, com 

base na alínea "b" do inciso I do art. 65 da Lei n. 8.666/93 e nos termos do art. 

63, §2° da IN SEGES/MPDG n.5/2017.  

6.6. A empresa é a única responsável pela cotação correta dos encargos tributários. Em 

caso de erro ou cotação incompatível com o regime tributário a que se submete, serão adotadas 

as orientações a seguir: 

6.6.1 cotação de percentual menor que o adequado: o percentual será mantido durante 

toda a execução contratual; 

6.6.2 cotação de percentual maior que o adequado: o excesso será suprimido, 

unilateralmente, da planilha e haverá glosa, quando do pagamento, e/ou redução, 

quando da repactuação, para fins de total ressarcimento do débito. 

6.7. Se o regime tributário da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais 

variáveis, a cotação adequada será a que corresponde à média dos efetivos recolhimentos da 

empresa nos últimos doze meses, devendo o licitante ou contratada apresentar ao pregoeiro ou 

à fiscalização, a qualquer tempo, comprovação da adequação dos recolhimentos, para os fins do 

previsto no subitem anterior.  

6.8. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento dos 

serviços, serão retidos na fonte os percentuais estabelecidos na legislação vigente. 

6.9. Na presente licitação, a Microempresa e a Empresa de Pequeno Porte poderão se 

beneficiar do regime de tributação pelo Simples Nacional. 

6.10. A apresentação das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das 

disposições nelas contidas, em conformidade com o que dispõe o Termo de Referência, 

assumindo o proponente o compromisso de executar os serviços nos seus termos, bem como de 

fornecer os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, em quantidades e 

qualidades adequadas à perfeita execução contratual, promovendo, quando requerido, sua 

substituição. 

6.11. Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de 

exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, 

sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto. 

6.12. O prazo de validade da proposta não será inferior a 60(sessenta) dias, a contar da data 

de sua apresentação. 



 

6.13. Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas normas de 

regência de contratações públicas federais, quando participarem de licitações públicas.   

6.13.1. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administração por 

parte dos contratados pode ensejar a responsabilização pelo Tribunal de Contas 

da União e, após o devido processo legal, gerar as seguintes consequências: 

assinatura de prazo para a adoção das medidas necessárias ao exato 

cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso IX, da Constituição; ou 

condenação dos agentes públicos responsáveis e da empresa contratada ao 

pagamento dos prejuízos ao erário, caso verificada a ocorrência de 

superfaturamento por sobrepreço na execução do contrato 

7. DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE 

LANCES 

7.1. A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de sistema eletrônico, 

na data, horário e local indicados neste Edital. 

7.2. O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelas que 

não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, contenham vícios 

insanáveis, ilegalidades, ou não apresentem as especificações exigidas no Termo de Referência.  

7.2.1 Também será desclassificada a proposta que identifique o licitante. 

7.2.2 A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento 

em tempo real por todos os participantes. 

7.2.3 A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em sentido 

contrário, levado a efeito na fase de aceitação. 

7.3. O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas 

participarão da fase de lances. 

7.4.  O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro e os 

licitantes. 

7.5.  Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por meio 

de sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado 

no registro. 

7.5.1 O lance deverá ser ofertado pelo valor anual do item, considerando os quantitativos de 

área/produtividade da 4ª fase, conforme Termo de Referência. 

7.6.  Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para 

abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital. 

7.7. O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ou percentual de desconto superior 

ao último por ele ofertado e registrado pelo sistema.  

7.8. O intervalo mínimo de diferença de valores ou percentuais entre os lances, que incidirá tanto 

em relação aos lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta deverá 

ser de R$ 10,00 (dez reais). 

7.9. Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa “aberto”, em que 

os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com prorrogações. 

7.10. 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. 



 

7.11. 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. 

7.12. Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão pública 

encerrar-se-á automaticamente. 

7.13. 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. 

7.14. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido 

e registrado em primeiro lugar.  

7.15. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor 

do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.  

7.16. No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão, o 

sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances. 

7.17. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por tempo superior a 

dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após decorridas vinte e quatro 

horas da comunicação do fato pelo Pregoeiro aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para 

divulgação.  

7.18. O critério de julgamento adotado será o menor preço, conforme definido neste Edital e seus 

anexos. 

7.19. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta. 

7.20. Em relação a itens não exclusivos para participação de microempresas e empresas de pequeno 

porte, uma vez encerrada a etapa de lances, será efetivada a verificação automática, junto à Receita 

Federal, do porte da entidade empresarial. O sistema identificará em coluna própria as microempresas 

e empresas de pequeno porte participantes, procedendo à comparação com os valores da primeira 

colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de 

aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, regulamentada pelo Decreto nº 8.538, 

de 2015. 

7.21. Nessas condições, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se 

encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance serão 

consideradas empatadas com a primeira colocada. 

7.22. A melhor classificada nos termos do item anterior terá o direito de encaminhar uma última oferta 

para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) 

minutos controlados pelo sistema, contados após a comunicação automática para tanto. 

7.23. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou não se 

manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de 

pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de 

classificação, para o exercício do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior. 

7.24. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de 

pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, será realizado 

sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta. 

7.25. Só poderá haver empate entre propostas iguais (não seguidas de lances), ou entre lances finais 

da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado.  

7.26. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate será aquele 

previsto no art. 3º, § 2º, da Lei nº 8.666, de 1993, assegurando-se a preferência, sucessivamente, ao 

objeto executado: 



 

7.26.1. por empresas brasileiras;  

7.26.2. por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia 

no País; 

7.26.3. por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista em 

lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que 

atendam às regras de acessibilidade previstas na legislação. 

7.27. Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema eletrônico dentre as 

propostas ou os lances empatados. 

7.28. Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o pregoeiro deverá encaminhar, pelo 

sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o melhor preço, para que seja 

obtida melhor proposta, vedada a negociação em condições diferentes das previstas neste Edital. 

7.28.1. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada 

pelos demais licitantes. 

7.28.2. O pregoeiro solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo de 02(duas) 

horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação 

realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, 

quando necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já 

apresentados. 

7.28.3. É facultado ao pregoeiro prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitação 

fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo. 

7.29. Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de aceitação e julgamento da proposta. 

8. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA. 

8.1. Encerrada a etapa de negociação, o pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro 

lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao máximo estipulado 

para contratação neste Edital e em seus anexos, observado o disposto no parágrafo único do art. 7º 

e no § 9º do art. 26 do Decreto n.º 10.024/2019.  

8.2. A análise da exequibilidade da proposta de preços deverá ser realizada com o auxílio da 

Planilha de Custos e Formação de Preços, a ser preenchida pelo licitante em relação à sua proposta 

final, conforme anexo do Termo de Referência. 

8.3. A inexequibilidade dos valores referentes a itens isolados da Planilha de Custos e Formação 

de Preços não caracteriza motivo suficiente para a desclassificação da proposta, desde que não 

contrariem exigências legais.  

8.4. Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor, nos termos do item 9.1 do Anexo VII-A 

da In SEGES/MP n. 5/2017, que:  

8.4.1 não estiver em conformidade com os requisitos estabelecidos neste edital; 

8.4.2 contenha vício insanável ou ilegalidade; 

8.4.3 não apresente as especificações técnicas exigidas pelo Termo de Referência; 

8.4.4 apresentar preço final superior ao preço máximo fixado (Acórdão nº 1455/2018 -

TCU - Plenário), percentual de desconto inferior ao mínimo exigido, ou que 

apresentar preço manifestamente inexequível;.  

8.4.4.1. Quando o licitante não conseguir comprovar que possui ou possuirá recursos 

suficientes para executar a contento o objeto, será considerada inexequível a 

proposta de preços ou menor lance que: 



 

8.4.4.1.1. for insuficiente para a cobertura dos custos da contratação, 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. 

8.4.4.1.2. apresentar um ou mais valores da planilha de custo que sejam 

inferiores àqueles fixados em instrumentos de caráter normativo obrigatório, 

tais como leis, medidas provisórias, acordo, dissídio ou convenção coletivas 

de trabalho vigentes. 

8.4.4.2. A fim de assegurar o tratamento isonômico entre as licitantes, bem como para 

a contagem da anualidade prevista no art. 3º, §1º da Lei n. 10.192/2001, informa-

se que foram utilizadas os seguintes acordos, dissídios ou convenções coletivas de 

trabalho no cálculo do valor estimado pela Administração: 

8.4.4.2.1. TERMO ADITIVO A CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 

2022/2022, AP000001/2022, NÚMERO DO PROCESSO: 

13345.100041/2022-60; 

8.4.4.2.2. O(s) sindicato(s) indicado(s) nos subitens acima não são de utilização 

obrigatória pelos licitantes (Acórdão TCU nº 369/2012), mas sempre se exigirá 

o cumprimento dos acordos, dissídios ou convenções coletivas adotados por 

cada licitante/contratante.  

8.5. É vedado à proponente incluir na Planilha de Custos e Formação de Preços: 

 

8.5.1. item relativo a despesas decorrentes de disposições contidas em Acordos, 

Convenções ou Dissídios Coletivos de Trabalho que tratem de pagamento de participação 

dos trabalhadores nos lucros ou resultados da empresa contratada, de matéria não 

trabalhista, ou que estabeleçam direitos não previstos em lei, tais como valores ou índices 

obrigatórios de encargos sociais ou previdenciários, bem como de preços para os insumos 

relacionados ao exercício da atividade (art. 9º, parágrafo único, incisos I a III, do Decreto 

n.º 9.507/2018, e art. 6º da IN SEGES/MP n.º 5, de 2017); 

 

8.5.2. item relativo a despesas decorrentes de disposições contidas em Acordos, 

Convenções ou Dissídios Coletivos de Trabalho que tratem de obrigações e direitos que 

somente se aplicam aos contratos com a Administração Pública (art. 6º, parágrafo único, 

da IN SEGES/MP n.º 5/2017); 

 

8.5.3. rubricas que prevejam o custeio de despesas com treinamento, reciclagem e 

capacitação ou congêneres, pois tais parcelas já são cobertas pelas despesas 

administrativas (Acórdão TCU nº 2.746/2015 - Plenário); 

 

8.5.4. rubrica denominada “reserva técnica”, exceto se houver justificativa, na proposta, 

que indique, claramente e por meio de memória de cálculo, o que está sendo custeado, 

de modo a haver a comprovação da não cobertura do valor, direta ou indiretamente, por 

outra rubrica da planilha (Acórdãos TCU nº 2.746/2015 – Plenário, nº 64/2010 - 2ª Câmara 

e nº 953/2016 - Plenário); 

 

8.5.5. rubrica para pagamento do Imposto de Renda Pessoa Jurídica - IRPJ e da 

Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido – CSLL (Súmula TCU nº 254/2010); 

 



 

8.5.6. rubrica denominada “verba” ou “verba provisional”, pois o item não está vinculado a 

qualquer contraprestação mensurável (Acórdãos TCU nº 1.949/2007 – Plenário e nº 

6.439/2011 – 1ª Câmara). 

 

8.6. A inclusão na proposta de item de custo vedado não acarretará a desclassificação do licitante, 

devendo o pregoeiro determinar que os respectivos custos sejam excluídos da Planilha, adotando, 

se for o caso, as providências do art. 47, caput, do Decreto nº 10.024, de 2019. 

 

8.6.1. Na hipótese de contratação com a previsão de itens de custos vedados, tais valores serão 

glosados e os itens serão excluídos da Planilha, garantidas ampla defesa e contraditório. 

 

8.7. A inexequibilidade dos valores referentes a itens isolados da Planilha de Custos e Formação 

de Preços não caracteriza motivo suficiente para a desclassificação da proposta, desde que não 

contrariem exigências legais. 

 

8.8. Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preço, ou em caso da necessidade de 

esclarecimentos complementares, poderão ser efetuadas diligências, na forma do § 3° do artigo 43 

da Lei n° 8.666, de 1993 e a exemplo das enumeradas no item 9.4 do Anexo VII-A da IN SEGES/MP 

N. 5, de 2017, para que a empresa comprove a exequibilidade da proposta. 

 

8.9. Quando o licitante apresentar preço final inferior a 30% (trinta por cento) da média dos preços 

ofertados para o mesmo item, e a inexequibilidade da proposta não for flagrante e evidente pela 

análise da planilha de custos, não sendo possível a sua imediata desclassificação, será obrigatória 

a realização de diligências para aferir a legalidade e exequibilidade da proposta. 

 

8.10. Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a 

exequibilidade e a legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os indícios que 

fundamentam a suspeita. 

8.10.1 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 

8.11. O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital complementar, 

por meio de funcionalidade disponível no sistema, no prazo de 02(duas),sob pena de não aceitação 

da proposta. 

8.11.1 É facultado ao pregoeiro prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitação 

fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo 

8.11.2 Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo Pregoeiro, destacam-se 

as planilhas de custo readequadas com o valor final ofertado. 

8.12. Todos os dados informados pelo licitante em sua planilha deverão refletir com 

fidelidade os custos especificados e a margem de lucro pretendida. 

8.13.  O Pregoeiro analisará a compatibilidade dos preços unitários apresentados na Planilha 

de Custos e Formação de Preços com aqueles praticados no mercado em relação aos insumos e 

também quanto aos salários das categorias envolvidas na contratação; 

8.14. Erros no preenchimento da planilha não constituem motivo para a desclassificação da 

proposta. A planilha poderá ser ajustada pelo licitante, no prazo indicado pelo Pregoeiro, desde que 

não haja majoração do preço. 

8.14.1 O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que não 

alterem a substância das propostas; 

8.14.2 Considera-se erro no preenchimento da planilha passível de correção a 

indicação de recolhimento de impostos e contribuições na forma do Simples 

Nacional, quando não cabível esse regime. 



 

8.15. Para fins de análise da proposta quanto ao cumprimento das especificações do objeto, 

poderá ser colhida a manifestação escrita do setor requisitante do serviço ou da área especializada 

no objeto. 

8.16. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinará a proposta 

ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação. 

8.17. Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova 

data e horário para sua continuidade. 

8.18. Nos itens não exclusivos para a participação de microempresas e empresas de 

pequeno porte, sempre que a proposta não for aceita, e antes de o Pregoeiro passar à subsequente, 

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, se for o caso. 

8.19. Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, o pregoeiro verificará a habilitação 

do licitante, observado o disposto neste Edital 

9 DA HABILITAÇÃO  

9.1. 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:   

a) SICAF;   

b) Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS, mantido pela 

Controladoria-Geral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);   

c) Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa, 

mantido pelo Conselho Nacional de Justiça 

(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).   

d) Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União – TCU 

(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO:0:);  

9.1.1. Para a consulta de licitantes pessoa jurídica poderá haver a substituição das 

consultas das alíneas “b”, “c” e “d” acima pela Consulta Consolidada de 

Pessoa Jurídica do TCU (https://certidoesapf.apps.tcu.gov.br/) 

9.1.2. 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. 

9.1.2.1. 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. 

9.1.2.1.1. A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos 

societários, linhas de fornecimento similares, dentre outros. 

9.1.2.1.2. O licitante será convocado para manifestação previamente à 

sua desclassificação. 

9.1.3. Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante inabilitado, 

por falta de condição de participação. 

9.1.4. 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 

http://www.portaldatransparencia.gov.br/ceis
http://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php
https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO:0


 

2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitação da proposta 

subsequente. 

9.2. 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 e trabalhista, à qualificação econômico-financeira e habilitação técnica, conforme 

o disposto na Instrução Normativa SEGES/MP nº 03, de 2018. 

9.2.1. 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; 

9.2.2. 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. 

9.2.3. 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. 

9.3. 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 

encaminhá-los, em formato digital, via sistema, no prazo de 02 (duas) horas , sob pena de 

inabilitação. 

9.4. 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. 

9.5. Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF diferentes, salvo 

aqueles legalmente permitidos. 

9.6. 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 para atestados de 

capacidade técnica, e no caso daqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, 

forem emitidos somente em nome da matriz. 

9.6.1. 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. 

9.7.  Ressalvado o disposto no item 5.3, os licitantes deverão encaminhar, nos termos deste Edital, 

a documentação relacionada nos itens a seguir, para fins de habilitação. 

9.8. Habilitação jurídica:  

9.8.1. Em se tratando de Microempreendedor Individual – MEI: Certificado da 

Condição de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada 

à verificação da autenticidade no sítio  https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-

br/empreendedor; 

9.8.2. 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; 



 

9.8.3. 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; 

9.8.4. 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; 

9.8.5. decreto de autorização, em se tratando de sociedade empresária estrangeira 

em funcionamento no País; 

9.8.6. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações 

ou da consolidação respectiva. 

9.9.   Regularidade fiscal e trabalhista: 

9.9.1. prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro 

de Pessoas Físicas, conforme o caso; 

9.9.2. 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. 

9.9.3. prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS); 

9.9.4. 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; 

9.9.5. prova de inscrição no cadastro de contribuintes municipal, relativo ao domicílio 

ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto 

contratual;  

9.9.6. prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do 

licitante, relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre;  

9.9.7. caso o licitante seja considerado isento dos tributos municipais relacionados 

ao objeto licitatório, deverá comprovar tal condição mediante a apresentação de 

declaração da Fazenda Municipal do seu domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma 

da lei;  

9.10.  Qualificação Econômico-Financeira:  

9.10.1. certidão negativa de falência, recuperação judicial ou recuperação extrajudicial 

expedida pelo distribuidor da sede do licitante; 

9.10.1.1. No caso de certidão positiva de recuperação judicial ou extrajudicial, o 

licitante deverá apresentar a comprovação de que o respectivo plano de 

recuperação foi acolhido 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 

9.10.2. 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; 

9.10.2.1. 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; 

9.10.2.2. é admissível o balanço intermediário, se decorrer de lei ou 

contrato/estatuto social. 

9.10.3. comprovação da boa situação financeira da empresa mediante obtenção de 

índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), superiores 

a 1 (um), obtidos  pela aplicação das seguintes fórmulas:  

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 

 

9.10.4. As empresas que apresentarem resultado inferior ou igual a 1(um) em 

qualquer dos índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez 

Corrente (LC), deverão comprovar patrimônio líquido de 5%(cinco por cento) 

do valor total estimado da contratação ou do item pertinente.  

9.10.5. As empresas deverão ainda complementar a comprovação da qualificação 

econômico-financeira por meio de:  

9.10.5.1. Comprovação de possuir Capital Circulante Líquido (CCL) 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 para a 

contratação ou item pertinente, tendo por base o balanço patrimonial e as 

demonstrações contábeis já exigíveis na forma da lei;  

9.10.5.2. Comprovação de patrimônio líquido de 10% (dez por cento) do valor 

estimado da contratação, por meio da apresentação do balanço patrimonial e 

demonstrações contáveis 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. 

9.11.  Qualificação Técnica: 

9.11.1. Os critérios de qualificação técnica a serem atendidos pelo fornecedor 
deverão SER ANEXADOS OBRIGATORIAMENTE NO COMPRASNET 01(UM) DIA 
ÚTIL ANTERIOR A ABERTURA do pregão eletrônico, descritos a seguir: 

9.11.1.1. Cadastramento no SICAF – Sistema de Cadastramento Unificado de 
Fornecedores do Poder Executivo Federal; 

9.11.1.2.  Alvará de Funcionamento e número de inscrição no Cadastro 
Econômico; 

9.11.1.3. Registro perante a junta comercial, no caso da firma individual; 



 

9.11.1.4. Ato constitutivo, estatuto social ou contrato social em vigor, 
devidamente registrado, em se tratando de sociedade empresarial; 

9.11.1.5. Declaração de responsabilidade técnica, na qual deverá constar a 
qualificação do responsável técnico indicado para a execução do serviço; 

9.11.1.5.1. O responsável técnico deverá ser profissional devidamente 
capacitado, de preferência Enfermeiro(a), para supervisionar e garantir a 
execução dos serviços dentro das normas de boa prática e qualidade 
estabelecidas pela legislação vigente, inclusive, para ministrar os treinamentos, 
selecionar os colaboradores, como também, para escolher, adquirir e prover o 
uso adequado de EPIs e dos produtos químicos, sem ônus para a Contratante; 

9.11.1.5.2. A declaração deverá ser assinada pelo representante legal da 
licitante e pelo responsável técnico ali indicado; 

9.11.1.5.3. A comprovação de vínculo do responsável técnico para com a 
licitante poderá ser feita através da apresentação de cópia da carteira de trabalho 
(CTPS), do contrato social do licitante, do contrato de prestação de serviço ou, 
ainda, de declaração de contratação futura do profissional detentor do atestado 
apresentado, desde que acompanhada da anuência deste. 

9.11.1.6. Atestado de Capacidade Técnica, expedido em nome da empresa 
licitante, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, que 
comprove o seu desempenho em prestação de serviços compatíveis em 
características com o objeto desta licitação, por período não inferior a 3 (três) 
anos, cuja comprovação deverá ser de pelo menos 40% da quantidade 
das áreas críticas e semicríticas detalhadamente. 

9.11.1.6.1 Os atestados deverão referir-se a serviços prestados no âmbito de 
sua atividade econômica principal ou secundária especificadas no contrato social 
vigente. 

9.11.2. Os atestados de capacidade técnica podem ser apresentados em nome da 

matriz ou da filial da empresa licitante. 

9.12. O licitante enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os benefícios 

do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estará dispensado da 

prova de inscrição nos cadastros de contribuintes estadual e municipal. 

9.13. 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. 

9.13.1. A declaração do vencedor acontecerá no momento imediatamente posterior à 

fase de habilitação. 

9.14. 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 pelo licitante, 

mediante apresentação de justificativa. 

9.15. 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 dos 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.  

9.16. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o Pregoeiro 

suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e horário para sua continuidade. 

9.17. Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar 

quaisquer dos documentos exigidos para tanto, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido 

neste Edital. 

9.18. 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. 

9.19. Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, o licitante será 

declarado vencedor. 

10 DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA 

10.1. A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada no prazo de 02(duas) 

horas, a contar da solicitação do Pregoeiro no sistema eletrônico e deverá: 

10.1.1. ser redigida em língua portuguesa, datilografada ou digitada, em uma via, sem 

emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas, devendo a última folha ser assinada e as 

demais rubricadas pelo licitante ou seu representante legal. 

10.1.2. apresentar a planilha de custos e formação de preços, devidamente ajustada 

ao lance vencedor, em conformidade com o modelo anexo do Termo de Referência; 

10.1.3. conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante  vencedor, 

para fins de pagamento; 

10.1.4. observar o que consta como “Critérios de seleção do fornecedor” - item 27 do 

termo de referência. 

10.2.    A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em consideração no 

decorrer da execução do contrato e aplicação de eventual sanção à Contratada, se for o caso. 

10.2.1. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a 

Contratada. 

10.3.   Os preços deverão ser expressos em moeda corrente nacional, o valor unitário em 

algarismos e o valor global em algarismos e por extenso (art. 5º da Lei nº 8.666/93). 

10.3.1. Ocorrendo divergência entre os preços unitários e o preço global, 

prevalecerão os primeiros; no caso de divergência entre os valores numéricos 

e os valores expressos por extenso, prevalecerão estes últimos. 

10.4.  A oferta deverá ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto deste Edital, sem conter 

alternativas de preço ou de qualquer outra condição que induza o julgamento a mais de um 

resultado, sob pena de desclassificação. 

10.5.  A proposta deverá obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, não sendo considerada 

aquela que não corresponda às especificações ali contidas ou que estabeleça vínculo à proposta 

de outro licitante. 

10.6. As propostas que contenham a descrição do objeto, o valor e os documentos complementares 

estarão disponíveis na internet, após a homologação. 



 

11 DOS RECURSOS 

11.1. Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularização fiscal e trabalhista da licitante 

qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte, se for o caso, será concedido o 

prazo de no mínimo trinta minutos, para que qualquer licitante manifeste a intenção de recorrer, de 

forma motivada, isto é, indicando contra qual(is) decisão(ões) pretende recorrer e por quais motivos, 

em campo próprio do sistema. 

11.2. Havendo quem se manifeste, caberá ao Pregoeiro verificar a tempestividade e a existência de 

motivação da intenção de recorrer, para decidir se admite ou não o recurso, fundamentadamente. 

11.2.1. Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas apenas 

verificará as condições de admissibilidade do recurso. 

11.2.2. A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de recorrer 

importará a decadência desse direito. 

11.2.3. Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o prazo de 

três dias para apresentar as razões, pelo sistema eletrônico, ficando os demais licitantes, 

desde logo, intimados para, querendo, apresentarem contrarrazões também pelo sistema 

eletrônico, em outros três dias, que começarão a contar do término do prazo do recorrente, 

sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus 

interesses. 

11.3. O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de aproveitamento.  

11.4. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, no endereço 

constante neste Edital. 

12 DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA 

12.1. A sessão pública poderá ser reaberta: 

12.1.1. 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. 

12.1.2. 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.  

12.2. Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompanhar a sessão 

reaberta. 

12.2.1. A convocação se dará por meio do sistema eletrônico (“chat”) ou e-mail de 

acordo com a fase do procedimento licitatório. 

12.2.2. A convocação feita por e-mail dar-se-á de acordo com os dados contidos no 

SICAF, sendo responsabilidade do licitante manter seus dados cadastrais atualizados. 

13 DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 

13.1. O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato do Pregoeiro, 

caso não haja interposição de recurso, ou pela autoridade competente, após a regular decisão dos 

recursos apresentados. 



 

13.2. Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente 

homologará o procedimento licitatório.  

14 DA GARANTIA DE EXECUÇÃO 

14.1 Será exigida a prestação de garantia na presente contratação, conforme regras 

constantes do Termo de Referência. 

15 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

15.1 Homologado o resultado da licitação, terá o adjudicatário o prazo de 05 (cinco) dias, 

contados a partir da data de sua convocação, para assinar a Ata de Registro de Preços, cujo 

prazo de validade encontra-se nela fixado, sob pena de decair do direito à contratação, sem 

prejuízo das sanções previstas neste Edital.  

15.2 Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou entidade para a 

assinatura da Ata de Registro de Preços, a Administração poderá encaminhá-la para 

assinatura, mediante correspondência postal com aviso de recebimento (AR) ou meio 

eletrônico, para que seja assinada e devolvida no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da data 

de seu recebimento. 

15.3 O prazo estabelecido no subitem anterior para assinatura da Ata de Registro de Preços 

poderá ser prorrogado uma única vez, por igual período, quando solicitado pelo(s) licitante(s) 

vencedor(s), durante o seu transcurso, e desde que devidamente aceito. 

15.4 Serão formalizadas tantas Atas de Registro de Preços quanto necessárias para o 

registro de todos os itens constantes no Termo de Referência, com a indicação do licitante 

vencedor, a descrição do(s) item(ns), as respectivas quantidades, preços registrados e demais 

condições. 

15.4.1 Será incluído na ata, sob a forma de anexo, o registro dos licitantes que aceitarem 

cotar os bens ou serviços com preços iguais aos do licitante vencedor na 

sequência da classificação do certame. 

16 DO TERMO DE CONTRATO OU INSTRUMENTO EQUIVALENTE 

16.1 Após a homologação da licitação, em sendo realizada a contratação, será firmado 

Termo de Contrato. 

16.2 O adjudicatário terá o prazo de 05(cinco) dias úteis, contados a partir da data de sua 

convocação, para assinar o Termo de Contrato , sob pena de decair do direito à contratação, sem 

prejuízo das sanções previstas neste Edital.  

16.2.1 Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou entidade 

para a assinatura do Termo de Contrato, a Administração poderá encaminhá-lo 

para assinatura, mediante correspondência postal com aviso de recebimento 

(AR), disponibilização de acesso a sistema de processo eletrônico para esse fim 

ou outro meio eletrônico, para que seja assinado e devolvido no prazo de 05 

(cinco) dias, a contar da data de seu recebimento ou da disponibilização do acesso 

ao sistema de processo eletrônico.  

16.2.2 O prazo previsto no subitem anterior poderá ser prorrogado, por igual período, por 

solicitação justificada do adjudicatário e aceita pela Administração. 

16.3 O prazo de vigência da contratação é o estabelecido no Termo de Referência.  



 

16.4 Previamente à contratação a Administração realizará consulta ao SICAF para 

identificar possível suspensão temporária de participação em licitação, no âmbito do órgão ou 

entidade, proibição de contratar com o Poder Público, bem como ocorrências impeditivas indiretas, 

observado o disposto no art. 29, da Instrução Normativa nº 3, de 26 de abril de 2018, e nos termos 

do art. 6º, III, da Lei nº 10.522, de 19 de julho de 2002, consulta prévia ao CADIN.  

16.4.1 Nos casos em que houver necessidade de assinatura do instrumento de contrato, 

e o fornecedor não estiver inscrito no SICAF, este deverá proceder ao seu 

cadastramento, sem ônus, antes da contratação. 

16.4.2 Na hipótese de irregularidade do registro no SICAF, o contratado deverá 

regularizar a sua situação perante o cadastro no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, 

sob pena de aplicação das penalidades previstas no edital e anexos. 

16.5 Na assinatura do contrato ou da ata de registro de preços, será exigida a comprovação 

das condições de habilitação consignadas no edital, que deverão ser mantidas pelo licitante 

durante a vigência do contrato ou da ata de registro de preços. 

16.6 Na hipótese de o vencedor da licitação não comprovar as condições de habilitação 

consignadas no edital ou se recusar a assinar o contrato ou a ata de registro de preços, a 

Administração, sem prejuízo da aplicação das sanções das demais cominações legais cabíveis a 

esse licitante, poderá convocar outro licitante, respeitada a ordem de classificação, para, após a 

comprovação dos requisitos para habilitação, analisada a proposta e eventuais documentos 

complementares e, feita a negociação, assinar o contrato ou a ata de registro de preços. 

17 DO REAJUSTAMENTO EM SENTIDO GERAL 

17.1 As regras acerca do reajustamento em sentido geral do valor contratual são as 

estabelecidas no Termo de Referência, anexo a este Edital. 

18 DO RECEBIMENTO DO OBJETO E DA FISCALIZAÇÃO 

18.1 Os critérios de recebimento e aceitação do objeto e de fiscalização estão previstos no 

Termo de Referência. 

19 DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA 

19.1 As obrigações da Contratante e da Contratada são as estabelecidas no Termo de 

Referência. 

20 DO PAGAMENTO 

20.1 As regras acerca do pagamento são as estabelecidas no Termo de Referência, anexo 

a este Edital. 

20.1.1 É admitida a cessão de crédito decorrente da contratação de que trata este 

Instrumento Convocatório, nos termos do previsto na minuta contratual anexa a 

este Edital.  

21 DA CONTA-DEPÓSITO VINCULADA― BLOQUEADA PARA MOVIMENTAÇÃO 

21.1 Para atendimento ao disposto no art. 18 da IN SEGES/MP N. 5/2017, as regras acerca da 

Conta-Depósito Vinculada – bloqueada para movimentação a que se refere o Anexo XII da IN 

SEGES/MP n. 5/2017 são as estabelecidas no Termo de Referência, anexo a este Edital. 



 

22 DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS. 

22.1 Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, o 

licitante/adjudicatário que:  

a) não assinar o termo de contrato ou aceitar/retirar o instrumento equivalente, 

quando convocado dentro do prazo de validade da proposta; 

b) não assinar a ata de registro de preços, quando cabível; 

c) apresentar documentação falsa; 

d) deixar de entregar os documentos exigidos no certame; 

e) ensejar o retardamento da execução do objeto; 

f) não mantiver a proposta; 

g) cometer fraude fiscal; 

h) comportar-se de modo inidôneo; 

22.2 As sanções do item acima também se aplicam aos integrantes do cadastro de reserva, 

em pregão para registro de preços, que, convocados, não honrarem o compromisso assumido 

injustificadamente.  

22.3 Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a declaração falsa quanto às 

condições de participação, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre os 

licitantes, em qualquer momento da licitação, mesmo após o encerramento da fase de lances. 

22.4 O licitante/adjudicatário que cometer qualquer das infrações discriminadas nos 

subitens anteriores ficará sujeito, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes 

sanções: 

22.4.1 Advertência por faltas leves, assim entendidas como aquelas que não acarretarem 

prejuízos significativos ao objeto da contratação; 

22.4.2 Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor estimado do(s) item(s) prejudicado(s) 

pela conduta do licitante; 

22.4.3 Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou unidade 

administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua concretamente, pelo 

prazo de até dois anos; 

22.4.4 Impedimento de licitar e de contratar com a União e descredenciamento no SICAF, 

pelo prazo de até cinco anos; 

22.4.4.1 A Sanção de impedimento de licitar e contratar prevista neste subitem 

também é aplicável em quaisquer das hipóteses previstas como infração 

administrativa neste Edital. 

22.4.5 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 a Contratada ressarcir a Contratante pelos 

prejuízos causados; 

22.5 A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sanções. 

22.6 Se, durante o processo de aplicação de penalidade, houver indícios de prática de 

infração administrativa tipificada pela Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, como ato lesivo à 

administração pública nacional ou estrangeira, cópias do processo administrativo necessárias à 

apuração da responsabilidade da empresa deverão ser remetidas à autoridade competente, com 



 

despacho fundamentado, para ciência e decisão sobre a eventual instauração de investigação 

preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilização – PAR.  

22.7 A apuração e o julgamento das demais infrações administrativas não consideradas 

como ato lesivo à Administração Pública nacional ou estrangeira nos termos da Lei nº 12.846, de 

1º de agosto de 2013, seguirão seu rito normal na unidade administrativa. 

22.8 O processamento do PAR não interfere no seguimento regular dos processos 

administrativos específicos para apuração da ocorrência de danos e prejuízos à Administração 

Pública Federal resultantes de ato lesivo cometido por pessoa jurídica, com ou sem a participação 

de agente público.  

22.9 Caso o valor da multa não seja suficiente para cobrir os prejuízos causados pela 

conduta do licitante, a União ou Entidade poderá cobrar o valor remanescente judicialmente, 

conforme artigo 419 do Código Civil. 

22.10 A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo 

administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa ao licitante/adjudicatário, 

observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente na Lei nº 

9.784, de 1999. 

22.11 A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a 

gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à 

Administração, observado o princípio da proporcionalidade. 

22.12 As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF. 

22.13 As sanções por atos praticados no decorrer da contratação estão previstas no Termo 

de Referência. 

23 DA FORMAÇÃO DO CADASTRO DE RESERVA  

23.1 Após o encerramento da etapa competitiva, os licitantes poderão reduzir seus preços 

ao valor da proposta do licitante mais bem classificado. 

23.2 A apresentação de novas propostas na forma deste item não prejudicará o resultado 

do certame em relação ao licitante melhor classificado. 

23.3 Havendo um ou mais licitantes que aceitem cotar suas propostas em valor igual ao do 

licitante vencedor, estes serão classificados segundo a ordem da última proposta individual 

apresentada durante a fase competitiva. 

23.4 Esta ordem de classificação dos licitantes registrados deverá ser respeitada nas 

contratações e somente será utilizada acaso o melhor colocado no certame não assine a ata ou 

tenha seu registro cancelado nas hipóteses previstas nos artigos 20 e 21 do Decreto n° 7.892/213. 

24 DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 

24.1 Até 03 (três) dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão pública, 

qualquer pessoa poderá impugnar este Edital. 

24.2 A impugnação poderá ser realizada por forma eletrônica, pelo e-mail 

licitacao.hu01@unifap.br, ou por petição dirigida ou protocolada no endereço  Rodovia Josmar 

Chaves Pinto, Km 02,s/n, CEP: 68.903-419, Macapá/AP, Comissão Permanente de Licitação. 

24.3 Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pelos responsáveis pela elaboração deste Edital e seus 

anexos, decidir sobre a impugnação no prazo de até 2 (dois) dias úteis contados da data de 

recebimento da impugnação. 

mailto:licitacao.hu01@unifap.br


 

24.4 Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do 

certame. 

24.5 Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório deverão ser 

enviados ao Pregoeiro, até 03 (três) dias úteis anteriores à data designada para abertura da sessão 

pública, exclusivamente por meio eletrônico via internet, no endereço indicado no Edital. 

24.6 O Pregoeiro responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de 2 (dois) dias 

úteis, contado da data de recebimento do pedido, e poderá requisitar subsídios formais aos 

responsáveis pela elaboração do Edital e dos anexos. 

24.7 As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no 

certame. 

24.7.1 A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá 

ser motivada pelo pregoeiro, nos autos do processo de licitação. 

24.8 As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo sistema e 

vincularão os participantes e a Administração. 

25 DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

25.1 Da sessão pública do Pregão divulgar-se-á Ata no sistema eletrônico. 

25.2 Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a 

realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o 

primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não haja 

comunicação em contrário, pelo Pregoeiro.   

25.3 Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública 

observarão o horário de Brasília – DF. 

25.4 No julgamento das propostas e da habilitação, o Pregoeiro poderá sanar erros ou 

falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, 

mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade 

e eficácia para fins de habilitação e classificação. 

25.5 A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação. 

25.6 As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da 

ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da 

Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação.  

25.7 Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas 

propostas e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, 

independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório. 

25.8 Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia 

do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente 

na Administração. 

25.9 O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento 

do licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da 

isonomia e do interesse público. 

25.10 Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais 

peças que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital. 

25.11 O Edital está disponibilizado, na íntegra, no endereço eletrônico www.unifap.br , e 

também poderão ser lidos e/ou obtidos no endereço Rodovia Josmar Chaves Pinto, Km 02,s/n, 

http://www.unifap.br/


 

CEP: 68.903-419, Macapá/AP, Comissão Permanente de Licitação, nos dias úteis, no horário das 

08 horas às 11 horas, mesmo endereço e período no qual os autos do processo administrativo 

permanecerão com vista franqueada aos interessados. 

25.12 Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos: 

25.12.1 ANEXO A - Termo de Referência; 

25.12.1.1 Apêndice do Anexo A – Estudo Técnico Preliminar 
25.12.1.2 Anexo I - MANUAL DE SEGURANÇA DO PACIENTE EM SERVIÇOS DE SAÚDE: 

LIMPEZA E DESINFECÇÃO DE SUPERFÍCIES, DA ANVISA, 2010; 
25.12.1.3 Anexo II -  INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO DE RESULTADO; 
25.12.1.4 Anexo III - LAUDO PERICIAL DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE; 
25.12.1.5 Anexo IV - PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS EM SERVIÇO DE 

SAÚDE (PGRSS) DO HUMAP-UFMS; 

25.12.1.6 Anexo V -  RDC Nº 07, DE 24/02/2010, ART. 14, VII -FUNCIONÁRIOS 
EXCLUSIVOS PARA SERVIÇO DE LIMPEZA DA UNIDADE, EM CADA TURNO DAS 
UNIDADES DE TERAPIA INTENSIVA; 

25.12.1.7 Anexo VI -  PERFIL ASSISTENCIAL HU-UNIFAP; 
25.12.1.8 Anexo VII - PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS PADRÃO DOS SERVIÇOS DE 

HIGIENIZAÇÃO DO HUMAP-UFMS; 
25.12.1.9 Anexo VIII -  MODELO DE PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS; 
25.12.1.10 Anexo IX - MODELO DE ETIQUETAS DE VINIL PARA LIXEIRAS; 
25.12.1.11 Anexo X -  LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS (LGPD) Nº 

13.709, 14.08.2018;  
25.12.1.12 Anexo XI - RDC nº 222, de 28/03/2018; 
25.12.1.13 Anexo XII - MODELO PLANILHA DE CONTROLE DE DISPENSAÇÃO DE 

SANEANTES, CONFORME MODELO DO HUMAP-UFMS; 
25.12.1.14 Anexo XIII - MODELO PLANILHA DE CONTROLE DE DISPENSAÇÃO DE 

INSUMOS, CONFORME MODELO DO HUMAP-UFMS; 
25.12.1.15 Anexo XIV - MODELO PLANILHA DE CONTROLE DE DISPENSAÇÃO DE 

SANITOS, CONFORME MODELO DO HUMAP-UFMS; 
25.12.1.16 Anexo XV - MODELO PLANILHA DE CONTROLE DE LIMPEZAS TERMINAIS 

PROGRAMADAS, CONFORME MODELO DO HUMAP-UFMS; 
25.12.1.17 Anexo XVI - PLANILHA DE CONTROLE DAS LIMPEZAS TERMINAL DOS 

LEITOS, CONFORME MODELO DO HUMAP-UFMS; 
25.12.1.18 Anexo XVII - MODELO DO CONTROLE DE RESÍDUOS DO GRUPO D; 
25.12.1.19 Anexo XVIII - MODELO DE CONTROLE DE RESÍDUOS INFECTANTES E 

QUIMÍCOS. 
25.12.1.20 Anexo XIX - CRONOGRAMA ESTIMADO DE EXECUÇÃO, GRAU DE 

CRITICIDADE DAS ÁREAS E JORNADA DE TRABALHO. 

25.12.2 ANEXO B – Minuta de Ata de Registro de Preços; 

25.12.3 ANEXO C – Minuta de Termo de Contrato; 

25.12.4 ANEXO D – Termo de Conciliação Judicial firmado entre o Ministério Público do 

Trabalho e a União; 

25.12.5 ANEXO E – Minuta do Termo de Cooperação Técnica com Instituição Financeira. 

 

 

Macapá, 22 de novembro de 2022 

Júlio Cesar Sá de Oliveira 
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FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPÁ 

PREGÃO Nº 28/2022 
(Processo nº  23125.014999/2022-38 ) 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTÍNUO COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA  

 

1. DO OBJETO 

1.1 Este Termo de Referência tem por objeto a contratação de empresa especializada em limpeza, 
conservação e desinfecção hospitalar com fornecimento de saneante hospitalar, insumos, equipamentos, 
mão de obra e materiais de higiene e resíduos para suprir as necessidades da execução dos serviços de 
higienização de ambientes administrativo e médico-hospitalar no âmbito do Hospital Universitário da 
Universidade Federal do Amapá (HU-UNIFAP), com as condições e especificações constantes, a seguir:  

Serviço de Limpeza, Higienização e Desinfecção Hospitalar nos ambientes administrativos e médico-
hospitalares 

Nº do 
Item 

CATSER Descrição Descrição detalhada Unidade de 
fornecimento 

Quantidade 
total 

1 25194 Serviço de 
limpeza e 
conservação dos 
ambientes 
administrativo e 
médico-
hospitalar 

Limpeza, conservação e desinfecção 
de Área Crítica, Semicrítica, Não 
Crítica, Áreas Internas e Externas 
com fornecimento de desinfetante 
hospitalar, insumos, equipamentos, 
mão de obra e materiais de higiene e 
resíduos para suprir as necessidades 
da execução dos serviços, com área 
interna de 23.174,80 m2, faces 
externas de esquadria sem 
exposição a risco de 741,02 m2 e 
faces internas de esquadrias 
externas de  3.499,90 m2 e área 
externa 27.444,63 m2 (com varrição 
de arruamentos, bloquetes, 
calçadas, passeios e vagas de 
estacionamento de bicicletas, carros 
e motos; exceto áreas verdes) 
totalizando 54.860,35m2 

serviço 1 

1.2  Para o cumprimento do disposto no art. 47 da Lei Complementar no 147 de 2014, o item supracitado 
não possui tratamento favorecido e diferenciado para ME ou EPP em virtude de sua indivisibilidade e do 
valor referência superior ao limite legal. - INCLUÍDO PELA EQUIPE DE PLANEJAMENTO 

1.3 O objeto da licitação tem a natureza de serviço comum de serviços de limpeza e conservação com 
fornecimento de mão de obra em regime de dedicação exclusiva. 

1.4 Os quantitativos e respectivos códigos dos itens são os discriminados na tabela acima.  

exclusiva

Pregão eletrônico para contratação de prestação de serviço contínuo com dedicação de mão-de-obra  
                                                                      TERMO DE REFERÊNCIA

https://sipac.unifap.br/sipac/protocolo/processo/movimentacao/info_tipo_envio.jsf#this
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1.5 A apresentação das propostas deve apresentar detalhamento tal que possa constituir valor unitário 
do metro quadrado de: 

1.5.1. Área hospitalar; 
1.5.2. Área interna – piso frio; 
1.5.3. Área interna – almoxarifado/galpões; 
1.5.4. Área interna – oficinas; 
1.5.5. Área interna – banheiros;       
1.5.6. Área inativa; 
1.5.7. Área externa – varrição de arruamentos, bloquetes, calçadas, passeios e vagas de 
estacionamento de bicicletas, carros e motos; exceto áreas verdes; 
1.5.8. Esquadrias externas sem exposição de risco. 

- INCLUÍDO PELA EQUIPE DE PLANEJAMENTO 

1.6 A presente contratação adotará como regime de execução a Empreitada por Preço Unitário. 

1.7 O prazo de vigência do contrato é de 12(doze) meses, podendo ser prorrogado por interesse das partes 
até o limite de 60 (sessenta) meses, com base no artigo 57, II, da Lei 8.666, de 1993.  

1.8 A duração dos contratos ficará adstrita à vigência dos respectivos créditos orçamentários, podendo, 

quando for o caso, ser prorrogada até o limite previsto no ato convocatório, observado o disposto no art. 

57 da Lei nº 8.666, de 1993. 

2. DA JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO 

- INCLUÍDO PELA EQUIPE DE PLANEJAMENTO 

2.1 O presente termo de referência para contratação do serviço neste descrito se justifica para suprir as 
necessidades das áreas de empresa especializada em conservação, desinfecção, limpeza hospitalar com 
fornecimento de desinfetante hospitalar, insumos, equipamentos, mão de obra e materiais de higiene e 
resíduos para suprir as necessidades da execução dos serviços de higienização e desinfecção de ambientes 
administrativo e médico-hospitalar,  tendo em vista que esta Administração não dispõe de força de 
trabalho para atender a demanda destes serviços. 

2.2 A aquisição e utilização dos insumos e equipamentos devem ser adequados ao espaço físico e 
características das superfícies a serem limpas, higienizadas e desinfectadas. 

2.3 As experiências indicam que a terceirização do serviço de limpeza, conservação e desinfecção, é 
vantajosa, em se tratando de ambientes hospitalares, considerando que as dependências físicas devem 
ser mantidas frequentemente limpas e com reduzida carga de agentes microbianos por exigências de 
normas técnicas (Vigilância Sanitária – Ministério da Saúde). A terceirização tem sido utilizada como meio 
de redução de gastos, através de otimização do gerenciamento de processos e atividades, com utilização 
de pessoal especializado na área de apoio. Neste sentido, entende-se que a utilização dos serviços 
terceirizados irá reduzir as dificuldades ocasionadas pela carência de recursos humanos na Instituição. 

2.4 Visando determinar a satisfação e a eficiência dos serviços de limpeza e conservação contratados, 
realizou-se a mensuração das áreas, informou-se sobre a criticidade das áreas e a sua funcionalidade para 
a execução dos serviços. 

2.5 As áreas foram atualizadas de acordo com levantamento cadastral arquitetônico das Fases de abertura 
dos serviços assistenciais. 
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3. DA DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO 

3.1 A descrição da solução como um todo, encontra-se pormenorizada em Tópico específico dos Estudos 
Técnicos Preliminares, apêndice deste Termo de Referência. 

4. DA CLASSIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS E FORMA DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR 

4.1 Trata-se de serviço comum, com fornecimento de mão de obra em regime de dedicação exclusiva, a 
ser contratado mediante licitação, na modalidade pregão, em sua forma eletrônica. 

4.2 Os serviços a serem contratados enquadram-se nos pressupostos do Decreto n° 9.507, de 21 de 
setembro de 2018, não se constituindo em quaisquer das atividades, previstas no art. 3º do aludido 
decreto, cuja execução indireta é vedada. 

4.3 A prestação dos serviços não gera vínculo empregatício entre os empregados da Contratada e a 
Administração contratante, vedando-se qualquer relação entre estes que caracterize pessoalidade e 
subordinação direta. 

5. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO 

5.1 Os requisitos da contratação abrangem o seguinte: 

- INCLUÍDO PELA EQUIPE DE PLANEJAMENTO 

5.1.1 A empresa deve ser especializada nos serviços constantes neste Termo de Referência, bem 
como possuir experiência comprovada por meio da documentação prevista; 

5.1.2 Executar o serviço com observância das melhores e mais modernas e adequadas metodologias, 
tecnologias e insumos, observando, no mínimo, as atividades, periodicidades e frequências 
estabelecidas no Manual de Segurança do Paciente em Serviços de Saúde: Limpeza e Desinfecção de 
Superfícies, Anvisa 2010 e suas atualizações (ANEXO I); 

5.1.3 Atender à exigência de que a totalidade dos empregados alocados na execução do serviço fique 
à disposição em tempo integral nas edificações do Hospital Universitário da Universidade Federal do 
Amapá (HU-UNIFAP); 

5.1.4 Realizar pagamento de garantia de execução contratual que contemple também a cobertura 
para os casos de descumprimento das obrigações de natureza trabalhista pela Contratada, 
consideradas as contribuições sociais, com validade durante a vigência do contrato e mais 90 
(noventa) dias após o seu encerramento; 

5.1.5 Realizar pagamento de parte dos valores mensais devidos à Contratada, correspondente às 
férias, 13º (décimo terceiro) salário e verbas rescisórias dos empregados alocados para a execução do 
serviço, em Conta Vinculada, com movimentação condicionada à autorização do Hospital Universitário 
da Universidade Federal do Amapá (HU-UNIFAP); 

5.1.6 Utilizar produtos saneantes hospitalares devidamente regulares em relação às normas de 
vigilância sanitária; 

5.1.7 Atentar-se a recomendação de vistoria nas edificações do Hospital Universitário da Universidade 
Federal do Amapá (HU-UNIFAP) pelas licitantes, visando efetivo e perfeito conhecimento das 
condições necessárias para o correto dimensionamento da proposta, considerando particularmente a 
quantidade e a diversidade de estado de conservação, a multiplicidade de ambientes envolvidos, 
podendo ser substituída por declaração de pleno conhecimento das condições; 
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5.1.8 Fazer o uso obrigatório de EPI pelos empregados da Contratada alocados para execução do 
serviço quando as atividades a serem desenvolvidas o exigirem; 

5.1.9 Estabelecer horários diferenciados para a execução do serviço, de modo a viabilizar o aumento 
da produtividade dos empregados da Contratada e mitigar os riscos de infecção do Hospital 
Universitário da Universidade Federal do Amapá (HU-UNIFAP); 

5.1.10 Oferecer insumos em quantidade suficiente e com qualidade para todos os empregados da 
Contratada; 

5.1.11 Ofertar equipe de limpeza capacitada e qualificada para desenvolver as atividades de limpeza, 
higienização e desinfecção dos ambientes do Hospital Universitário da Universidade Federal do Amapá 
(HU-UNIFAP); 

5.1.12 Executar os serviços de limpeza, conservação e desinfecção hospitalar durante 24 horas com 
quantitativo de funcionários distribuídos por metros quadrados de acordo com o grau de 
criticidade para atender as seguintes legislações e documentos orientadores: 

5.1.12.1  Portaria nº 2.616, de 12/05/98 - Ministério da Saúde; Manual de Procedimento de 
Artigos e  Superfícies em Estabelecimentos de Saúde do Ministério da Saúde – 1994;  

5.1.12.2  Resolução da Diretoria Colegiada - RDC N 14, de 28 de fevereiro de 2007 da ANVISA;  

5.1.12.3  Manual de Segurança do paciente em serviços de saúde: limpeza e desinfecção de 
superfícies, da  Anvisa 2010 e suas atualizações;  

5.1.12.4 Plano de Gerenciamento de Resíduos em Serviço de Saúde (PGRSS) do Humap-UFMS 
(ANEXO IV), deve ser  adotado inicialmente até que o SCIRAS e a Comissão de PGRSS do HU-
Unifap produza os próprios  documentos;  

5.1.12.5  Procedimento Operacional Padrão dos Serviços de Higienização do Humap-UFMS 

(ANEXO VII), deve ser  adotado inicialmente até que o SCIRAS e a Comissão de PGRSS do HU-
Unifap produza os próprios  documentos;  

5.1.12.6  RDC nº 222, de 28/03/2018 e suas atualizações (ANEXO XI);  

5.1.12.7  Instrução Normativa nº 05/2017 e suas atualizações;  

5.1.12.8 Sistema de Apoio à Elaboração de Projetos de Investimentos em Saúde (SomaSUS) 
disponível on line no endereço eletrônico: “www.saude.gov.br/somasus”  ;  

5.1.13 Atender aos Critérios e Práticas de Sustentabilidade - Item 29 deste termo - no que couber, o 
disposto na Instrução Normativa n° 01/2010 de 19/01/2010, do extinto Ministério do Planejamento, 
Orçamento e Gestão, que versa sobre critérios de sustentabilidade ambiental na aquisição de bens, 
contratação ou obras pela Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional, atendendo 
outros dispositivos que regem a matéria, sem quaisquer ônus para o Contratante. 

5.1.14 Além dos pontos acima, o adjudicatário deverá apresentar declaração de que tem pleno 

conhecimento das condições necessárias para a prestação do serviço como requisito para celebração 

do contrato. 

6. VISTORIA PARA A LICITAÇÃO 

http://www.saude.gov.br/somasus
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6.1 Para o correto dimensionamento e elaboração de sua proposta, o licitante poderá realizar vistoria nas 
instalações do local de execução dos serviços, acompanhado por servidor designado para esse fim, de 
segunda à sexta-feira, das 09 horas às 17 horas. 

6.2 O prazo para vistoria iniciar-se-á no dia útil seguinte ao da publicação do Edital, estendendo-se até 7 
dias corridos anterior a data prevista para a abertura da sessão pública. 

6.3 Para a vistoria o licitante, ou o seu representante legal, deverá estar devidamente identificado, 
apresentando documento de identidade civil e documento expedido pela empresa comprovando sua 
habilitação para a realização da vistoria. 

6.4 As empresas licitantes poderão agendar a vistoria através do endereço eletrônico licitacao.hu01@unifap.br 
.  

6.5 O Hospital Universitário da Universidade Federal do Amapá (HU-UNIFAP) sugere aos licitantes 
interessados a realização de vistoria ao local onde serão executados os serviços, examinando as áreas, 
tomando ciência do estado de conservação, características e eventuais dificuldades para execução dos 
serviços. 

- INCLUÍDO PELA EQUIPE DE PLANEJAMENTO 

6.6 A não realização da vistoria não poderá embasar posteriores alegações de desconhecimento das 
instalações, dúvidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais da prestação dos serviços, 
devendo a licitante vencedora assumir os ônus dos serviços decorrentes. 

6.7 A licitante deverá declarar que tomou conhecimento de todas as informações e das condições locais 
para o cumprimento das obrigações objeto da licitação. 

7. MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO 

- INCLUÍDO PELA EQUIPE DE PLANEJAMENTO 

7.1 Considerar-se-ão como princípios básicos da limpeza e conservação nos ambientes médico-
hospitalares, as diretrizes preconizadas pelo “Manual segurança do paciente e qualidade em serviços de 
saúde: limpeza e desinfecção de superfícies" da ANVISA (2010), as técnicas consagradas de limpeza com 
base na literatura científica sobre o tema e a utilização de soluções (saneantes) em acordo com as 
exigências da ANVISA e suas atualizações, observando-se ainda o disposto na Portaria nº 2.616, de 
12/05/98 - Ministério da Saúde; Manual de Procedimento de Artigos e Superfícies em Estabelecimentos 
de Saúde do Ministério da Saúde – 1994; na Resolução da Diretoria Colegiada - RDC No 14, de 28 de 
fevereiro de 2007 da ANVISA; Plano de Gerenciamento de Resíduos em Serviço de Saúde (PGRSS) do 
Humap-UFMS e até a elaboração do PGRSS do HU-UNIFAP; -RDC nº 07, de 24/02/2010 e suas 
atualizações; -RDC nº 222, de 28/03/2018 e suas atualizações e -Instrução Normativa nº 05/2017 e suas 
atualizações. 

7.2 A execução dos serviços será iniciada quinze (15) dias após a assinatura do contrato ou conforme 

interesse da instituição em data posterior, de acordo com as condições estabelecidas e conforme 

especificações deste Instrumento. 

7.3 O Contratante deverá informar à Contratada, com até 30 dias de antecedência, sobre qualquer motivo 
que altere a programação supra para assunção dos serviços objeto deste Instrumento. 

7.4 A Contratada deverá informar ao Contratante, em tempo hábil, sobre qualquer motivo que 
impossibilite assunção dos serviços objeto deste Instrumento na data programada. 

7.5 A execução do objeto seguirá a seguinte dinâmica: 

mailto:licitacao.hu01@unifap.br
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7.5.1 Em função das especificidades requeridas por cada ambiente, o horário de prestação dos serviços 
está estabelecido conforme o horário de funcionamento das áreas expostas de acordo com o 
Cronograma Estimado de Abertura (ANEXO XIX) de forma a atender às peculiaridades do 
funcionamento do Hospital Universitário da Universidade Federal do Amapá (HU-UNIFAP); 

7.5.2 A empresa Contratada deverá executar a prestação dos serviços em consonância com 

7.5.2.1     O Manual de  Segurança do paciente em serviços de saúde: limpeza e desinfecção de 
superfícies, da Anvisa 2010, e suas  atualizações (ANEXO I); 

7.5.2.2  O Plano de Gerenciamento de Resíduos em Serviço de Saúde (PGRSS) do Humap-UFMS 
- (ANEXO IV), até  elaboração do PGRSS do HU-UNIFAP;  

7.5.2.3  RDC nº 07, de 24/02/2010(ANEXO V) e suas atualizações e RDC nº 222, de  28/03/2018 
(ANEXO XI), compreendido nos artigos das áreas relacionados abaixo: 

7.5.2.3.1 A Tabela 1 abaixo retrata as áreas estabelecidas para a Atuação dos Auxiliares 
de Limpeza: 

Em áreas de 
Superfícies Fixas 

Pisos, carpetes, paredes, tetos, esquadrias, fachadas envidraçadas interna, divisórias, 
portas, batentes, corrimão, maçanetas, janelas, visores, interruptores/tomadas, 
quadro de aviso, espelhos, cerâmicas de banheiros, lavatórios/pias, sanitários, 
torneiras, dispenser de álcool gel, dispenser de papel higiênico, dispenser papel toalha, 
dispenser sabonete espuma, proteção bate-maca, tanque, elevador, foco de teto, 
luminárias de parede e teto, caixa de incêndio, guaritas; 

Bens Permanentes Carro Funcional de Limpeza; Containers; Carros de Transporte e Lixeiras; 

Equipamento não 
Assistencial 

Parte externa de Geladeira, Freezer, Pass Through; Parte externa de Micro-
ondas; Bebedouro; Monitor de Computador e TV; Mouse, 
Teclado; Impressora; Telefone e Extintor; 

Mobiliários em Geral 

Armários (faces externa e interna; não poderá conter livros, papéis ou qualquer outro 
conteúdo); Balcões, Bancadas fora de uso assistencial; Cadeiras (encosto e 
assento); Escaninhos, Escrivaninhas, Estantes, Mesas, Prateleiras (sem equipamentos, 
insumos e materiais);  

Mobiliário da Unidade 
do Paciente 

Cama Elétrica/Manual e seus Acessórios (colchão, exceto colchão de ar) sem paciente, 
sem enxoval hospitalar e qualquer outro dispositivo de saúde. Mesa de 
Cabeceira; Escadinha; Poltronas de Pacientes/Acompanhantes; Suporte de Soro 
e Régua de Gases; 

Áreas Inativas Varrição das Áreas Inativas uma vez por Mês. 

Resíduos dos Serviços 
de Saúde 

Coleta dos Resíduos dos Serviços de Saúde nas Unidades Assistenciais; Administrativas 
e Estações de Resíduos. 

Áreas Externas 
Varrição de arruamentos, bloquetes, calçadas, passeios e vagas de estacionamento de 
bicicletas, carros e motos, exceto áreas verdes. 

7.6 As atribuições da equipe do Serviço de Limpeza e Desinfecção de Superfícies em Serviços de Saúde 
podem variar de acordo com a área e as características do local onde a limpeza será realizada e, além do  
modelo de gestão em vigor aplicado ao serviço em questão, estão descritas  de acordo com as seguintes  
normativas:  

7.6.1 Manual de Segurança do paciente em serviços de saúde: limpeza e desinfecção de superfícies, 
da  Anvisa 2010 e suas atualizações (ANEXO I);  

7.6.2 Plano de Gerenciamento de Resíduos em Serviço de Saúde (PGRSS) do Humap-UFMS (ANEXO 
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IV), até a  elaboração do PGRSS do HU-UNIFAP;  

7.6.3 Procedimento Operacional Padrão dos Serviços de Higienização do Humap-UFMS (ANEXO VII), 

até a elaboração  dos POPs do HU-UNIFAP;  

7.7 Atribuições da Equipe de Auxiliar de Limpeza:  

7.7.1 Efetuar a remoção de sujidades e a desinfecção de Superfícies do Ambiente, Bens Permanentes, 
Equipamentos Não Assistenciais, Mobiliários em Geral, Mobiliário da Unidade do Paciente e a Coleta 
dos Resíduos dos Serviços de Saúde nas Unidades Assistenciais, mediante a aplicação e ação de 
produtos químicos, ação física, aplicação de temperatura ou combinação de processos. 

7.7.2 Executar a limpeza e desinfecção das superfícies de serviços de saúde a fim de proporcionar aos 
usuários um ambiente com menor carga de contaminação possível, contribuindo na redução da 
possibilidade de transmissão de patógenos oriundos de fontes inanimadas, por meio das boas práticas 
de limpeza e desinfecção de superfícies; o melhor detalhamento das atribuições de equipe de limpeza 
são pormenorizados conforme a Tabela 1, que retrata as áreas estabelecidas para a Atuação dos 
Auxiliares de Limpeza; 

7.7.3 Remover resíduos da origem até os abrigos intermediários, de acordo com tipo e sempre 
obedecendo às normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas e a legislação vigente;  

7.7.4 Identificar previamente os sacos de lixo com etiqueta adesiva, de responsabilidade da 
Contratada, antes de ser disponibilizado no recipiente coletor, na qual deve constar o nome da 
unidade geradora do resíduo, conforme orientações da Contratante;  

7.7.5 Efetuar à lavagem e a desinfecção dos carros funcionais e utensílios nas áreas reservadas para 
tal fim; 

7.7.6 Registrar em planilhas as atividades realizadas a exemplo de: controle de limpeza externa de 
geladeira, limpeza terminal programada, entre outras; 

7.7.7 Cumprir tarefas operacionais estabelecidas previamente em suas atribuições designadas, 
conforme o item 7.5.2.3.1 - Tabela 1; 

7.7.8 Participar de programas ou campanhas institucionais que contribuam para a minimização de 
riscos ocupacionais, ambientais e que estimulem a responsabilidade social, como, por exemplo, 
programas de biossegurança, prevenção de incêndio, campanha de vacinação e outros. 

7.7.9 Proceder o recolhimento e o transporte interno dos resíduos de serviços de saúde nas estações 
(abrigos intermediários) para o abrigo externo de resíduos, conforme legislação vigente, o Plano de 
Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde (PGRSS) do Contratante (do Humap-UFMS, até que 
se elabore o PGRSS do HU-Unifap) e demais exigências legais nos termos da resolução RDC nº 222, de 
28 de março de 2018, da resolução CONAMA nº 358, de 29 de abril de 2005, com o objetivo do 
gerenciamento dos resíduos gerados nos serviços de saúde com vistas a preservar a saúde pública e a 
qualidade do meio ambiente; 

7.7.10 Realizar a pesagem dos resíduos por unidade geradora e por tipo (A, B, D e E) no abrigo externo; 

7.7.11 Efetuar o preenchimento das planilhas de controle de pesagem dos resíduos após cada coleta 
e de acordo com a classificação dos resíduos, conforme o padrão fornecido pelo HU-UNIFAP; 

7.7.12 Entregar as planilhas devidamente preenchidas ao Setor de Hotelaria Hospitalar ao término da 
jornada de trabalho; 
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7.7.13 Acompanhar a coleta dos resíduos no abrigo externo e até a alocação dos mesmos em caminhão 
ou compactadora, para destinação final, pela empresa Contratada pelo HU-UNIFAP para este fim; 

7.7.14 Efetuar a lavagem e a desinfecção dos carros de transporte, containers ou similares e das áreas 
reservadas onde dar-se-á o armazenamento dos resíduos; 

7.7.15 Manter a organização do abrigo externo, evitando a presença dos resíduos no chão; 

7.7.16 Acondicionar os resíduos recicláveis em containers e evitar que estes resíduos fiquem 
espalhados pelo abrigo externo; 

7.7.17 Transitar pelo hospital com a tampa fechada dos carrinhos após as coletas nas unidades 
assistenciais e administrativas. 

7.8 Atribuições da Equipe de Encarregados (as) de Áreas: 

7.8.1 Verificar as escalas de serviços por intermédio do registro de ponto eletrônico, visando 
determinar o comparecimento dos colaboradores escalados para o serviço daquele período; 

7.8.2 Realizar a reposição do colaborador ausente conforme a alocação por metros quadrado 
conforme grau de criticidade nas áreas assistenciais e administrativas no prazo máximo de 1 hora; 

7.8.3 Certificar que os colaboradores retiraram os equipamentos de proteção individual e ou coletiva, 
saneantes, insumos e equipamentos no Almoxarifado da empresa alocado nas dependências do HU-
UNIFAP para iniciar as atividades propostas para cada cargo; 

7.8.4 Inspecionar a utilização de crachá de identificação, EPI, EPC, uniformes e o estado de 
conservação; 

7.8.5 Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os a não 
executar atividades não abrangidas pelo contrato, devendo a Contratada relatar ao Contratante toda 
e qualquer ocorrência neste sentido, a fim de evitar desvio de função; 

7.8.6 Controlar, juntamente com o preposto da Administração, diariamente, a assiduidade e a 
pontualidade de seu pessoal, bem como as ocorrências havidas; 

7.8.7 Fixar as escalas de serviços dos colaboradores alocados por metros quadrado conforme grau de 
criticidade nas áreas assistenciais e administrativas mensalmente e ou se houver substituição do 
colaborador;  

7.8.8 Afixar a Planilha Controle de Limpeza Terminal Programada (ANEXO XV) nas áreas 
Administrativas e Assistenciais mensalmente; 

7.8.9 Orientar os colaboradores quanto ao preenchimento da Planilha Terminal Programada (ANEXO 
XV) nas áreas Administrativas e Assistenciais e checar a realização da ordem de serviço diariamente; 

7.8.10 Fixar a Planilha de Controle de Limpeza de Geladeira, cuja periodicidade é quinzenal nas áreas 
Administrativas e Assistenciais anualmente; 

7.8.11 Auxiliar os colaboradores sobre o registro de informações na Planilha de Controle de Limpeza 
de Geladeira  e conferir a execução da ordem de serviço diariamente; 

7.8.12 Cientificar os colaboradores quanto à execução das Técnicas Consagradas de Limpeza e 
Desinfecção, Utilização dos Saneantes, EPI, EPC, Equipamentos (Carro funcional, MOP, Pulverizador 
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Automático e Manual), Insumos e demais produtos pertinentes aos serviços nas áreas administrativas e 
assistenciais; 

7.8.13 Inteirar os colaboradores sobre o uso Racional de Água, Energia, Equipamentos, Insumos e 
Saneantes; 

7.8.14 Zelar pela perfeita execução dos serviços nas áreas administrativas e assistenciais, devendo as 
falhas que porventura venham a ocorrer serem sanadas no prazo máximo de 24 horas; 

7.8.15 Apresentar a Planilha de Controle das Limpezas Terminais dos Leitos das áreas Críticas e 
Semicríticas (ANEXO XVI) dos períodos diurno (6h às 18h) e noturno (18h às 6h), registrar os dados e 
validar a perfeita execução diariamente; 

7.8.16 Fornecer aos seus funcionários as Ordens de Serviços de acordo com as funções, atividades 
executadas e help desk dos serviços de limpeza, conservação e desinfecção dos ambientes do HU-UNIFAP; 

7.8.17 Informar aos colaboradores alocados por metros quadrado conforme grau de criticidade nas áreas 
assistenciais e administrativas sobre a necessidade de apresentar-se devidamente asseado, barbeado, 
com unhas cortadas, cabelos presos e sem adornos; 

7.8.18 Manter disciplina nos locais dos serviços, retirando no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas 
após notificação, qualquer empregado considerado com conduta inconveniente pela Administração. 

7.8.19 Zelar pela perfeita execução dos serviços nas áreas administrativas e assistenciais, devendo as 
falhas que porventura venham a ocorrer serem sanadas no prazo máximo de 24 horas. 

8. MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO E CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO - INCLUÍDO PELA EQUIPE DE 

PLANEJAMENTO 

8.1 O HU-UNIFAP deve acompanhar e fiscalizar a conformidade da prestação dos serviços e da alocação 
dos recursos necessários, de forma a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, por meio de 
representantes especialmente designados, conforme o Artigo 41 da INº 5/2017. 

8.2 O representante do HU-UNIFAP anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a 
execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente 
envolvidos, adotando as providências necessárias ao fiel cumprimento das cláusulas contratuais e 
comunicando a autoridade competente, quando for o caso. 

8.3 O contratado é obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no 
total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes 
da execução ou de materiais empregados, e responderá por danos causados diretamente a terceiros ou 
à EBSERH, independentemente da comprovação de sua culpa ou dolo na execução do contrato de 
conformidade com o artigo 69 da Lei 8.666/93. 

8.4 Consoante ao artigo 45 da Lei nº 9.784, de 1999, a Administração Pública poderá, sem a prévia 
manifestação do interessado, motivadamente, adotar providências acauteladoras, inclusive retendo o 
pagamento, em caso de risco iminente, como forma de prevenir a ocorrência de dano de difícil ou 
impossível reparação. 

8.5 Nos contratos de prestação de serviços contínuos com dedicação exclusiva de mão de obra deve haver 
o desconto na fatura a ser paga pela Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional, do 
valor global pago a título de vale-transporte em relação aos empregados que expressamente optaram por 
não receber o benefício previsto na Lei nº 7.418, de 16 de dezembro de 1985, regulamentado pelo Decreto 
nº 95.247, de 17 de novembro de 1987. 
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8.6 A fiscalização do contrato utilizará o Instrumento de Medição de Resultado (IMR), conforme ANEXO 
II - INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO DE RESULTADOS e na cláusula do CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA 
EXECUÇÃO deste TR. 

9. CRONOGRAMA ESTIMADO DE ABERTURA - - INCLUÍDO PELA EQUIPE DE PLANEJAMENTO 

9.1 Face à premente abertura do HU-UNIFAP para operação e o início das atividades em fases, apresenta-
se o cronograma estimado para cada etapa do projeto.  

FASE  ABERTURA  

ÁREA INTERNA ESTIMADA  
(ÁREA HOSPITALAR CRÍTICA, SEMI-

CRÍTICA E NÃO CRÍTICA; ÁREA 

INTERNA PISO FRIO, 

ALMOXARIFADO/GALPÕES, OFICINAS, 

BANHEIROS)  

DATA PROVÁVEL  

1 

Guaritas  

Administração  

Ambulatório  

Métodos gráficos  

Parte de Imagens  

Vestiários  

Guarda volume  

Almoxarifados  

Farmácia  

Necrotério  

Apoio e manutenção  

Abrigo externo de 

resíduos  

25 leitos de enfermaria  

Rampas e circulação  

Esterilização (CME) 

Ensino e pesquisa 

                            11.633,41  Setembro/2022  

Parte da imagem  
Patologia clínica  
Parte da anatomia 

patológica  

2  

PA Referenciado  
Reabilitação  
Banco de sangue  
Parte do centro cirúrgico 

(5 salas e 6 leitos RPA)  
25 leitos de enfermaria  

                               3.048,19 m2  Setembro/2023  

3  

Medicina nuclear  
Diálise  
Hemodinâmica  
50 leitos de enfermaria  

                               4.720,85 m2  Março/2024  
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20 leitos UTI Adulto  
10 leitos UCO  
10 leitos UTI Pediátrica  
Parte do centro cirúrgico 

(2 salas e 2 leitos RPA)  

4  

PA Obstétrico  
Centro de Parto Normal  
10 leitos UTI Neonatal  
4 leitos UCINCa  
10 leitos UCINCo  
Parte do centro cirúrgico 

(1 sala e 1 leito RPA)  
Parte do centro obstétrico 

(2 salas e 3 leitos RPA)  
Centro de Parto Normal (5 

leitos PPP)  

                             3.157,94 m2  Setembro/2024  

Lavanderia e Nutrição
                                614,41 m2  

A depender da contratação dos 

serviços especializados de 

processamento de roupas e 

alimentação e nutrição 

hospitalar 

Área Interna                             23.174,80 m2
 

Esquadrias 

Esquadrias em alumínio anodizado natural, com 

vidro laminado cinza 8 mm (4mm+ PVB+4 

mm), incluindo ferragens 

1.769,72 m2 

Esquadrias em alumínio anodizado natural, com 

vidro laminado incolor 8 mm (4mm+ PVB+4 

mm), incluindo ferragens 

271,83 m2 

Esquadrias em alumínio anodizado natural, com 

vidro monolítico cinza 6 mm, incluindo 

ferragens 

1.458,35 m2 

Observação: As Esquadrias que dão acesso à área externa do prédio, deste total, apenas 741,02 m2 estão no 

pavimento térreo (externo sem dispositivo de segurança) 

Total de Área de Esquadrias                                 3.499,90 m2 

                                                                               ÁREA EXTERNA ESTIMADA   

Área Externa – Varrição de 

arruamentos, calçadas, 

bloquetes, passeios e vagas de 

estacionamento de bicicletas, 

carros e motos, exceto áreas 

verdes 

                      27.444,63 m2 

 

Área Total                       54.860,35 m2  
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Observações importantes: 
 
9.1 Alerta-se que as datas aqui inseridas são apenas estimadas e será mantido o valor do metro 

quadrado por tipo como critério de medição e pagamento.  
9.2 Cabe ao Contratante confirmar a abertura de novas áreas em até 30 dias antes do início da operação, 

de forma a viabilizar o serviço de higienização e desinfecção de superfícies. 
9.3 As limpezas das áreas de cozinha, lavanderia, rouparia, casas de máquinas e gramados/jardins (áreas 

verdes) serão realizadas por outras empresas terceirizadas. Outrossim, será realizada por outra 
empresa terceirizada a erradicação de plantas invasoras na área de bloquetes. 

9.4 O horário de funcionamento de cada setor/área assistencial pode ser consultado no Anexo VI. 
 

10. MATERIAIS A SEREM DISPONIBILIZADOS 

10.1 Para a perfeita execução dos serviços, a Contratada deverá disponibilizar os materiais, 
equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, nas quantidades estimadas e qualidades a seguir 
estabelecidas, promovendo sua substituição quando necessário: 

10.1.1  O Quadro abaixo descreve as especificações que devem ser atendidas pela Contratada 
quanto aos produtos de limpeza e insumos obrigatórios - INCLUÍDO PELA EQUIPE DE 
PLANEJAMENTO
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Item 

  

Apresentação    

 Disponível 

                      Descrição 

  

Tipos 

de   Áreas 

                                   
PROVISÃO DE ACORDO COM O FASEAMENTO    

1º Ano do Contrato 2º Ano do Contrato 3º Ano do Contrato 

4º Ano do 

Contrato 

5º Ano do 

Contrato 

Dispensação Mensal Dispensação Mensal Dispensação Mensal 

                                                        FASEAMENTO 

Fase 1         

Setembro/22 

Fase 1     

Março/23 

Fase 2        

Setembro/23 

Fase 3          

Março/24 
Fase 4          

Setembro/24 
Manutenção 

1 

GALÃO 1-5 

LITROS+ 

Pulverizador 

Manual e 

Automático 

Desinfetante líquido de uso (linha) hospitalar 

para superfícies fixas, sem fragrância, sem 

oxidantes, solução concentrada, à base de 

Cloreto de Alquil Dimetil Benzil Amônio- 

Cloreto Benzalcônio superior a 13% 

(Quaternário de Amônio de 5ª Geração) e 

Nanoprata na composição, com registro deferido 

pela ANVISA (produto de risco 2) e dentro do prazo 

de validade do registro. Acondicionado em frasco 

plástico opaco. Acompanhado de ficha técnica, 

laudos de testes microbiológicos, FISQP e 

dispositivo (bomba) dosadora para diluição, da 

mesma linha do fabricante do produto. 

 Área Crítica          0         0          01         02          03         03         03           03 

  

  

2 

  

  

GALÃO 1-5 

LITROS 

Desinfetante líquido de uso (linha) hospitalar 

para superfícies fixas, sem fragrância, sem 

oxidantes, solução concentrada, à base de 

peróxido de hidrogênio à 15%, com registro 

deferido pela ANVISA (produto de risco 2) e dentro 

do prazo de validade do registro. Acondicionado 

em frasco plástico. Acompanhado de ficha 

 Áreas: 

Semicrítica e 

Não Crítica 
      

  23       25         30          40         46        46         46          46 
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+ Pulverizador 

Manual 
técnica, laudos de testes microbiológicos, 

FISQP. 

3 

  

  

GALÃO 1-5 

LITROS 

  

  

Detergente líquido de uso (linha) hospitalar 

para superfícies fixas, sem fragrância, solução 

concentrada, princípio ativo linear 

alquilbenzeno, sulfonato de sódio, com 

densidade de 900 a 1.000 g/m3, composição 

básica tensoativos: aniônicos, não iônicos, 

coadjuvante, preservantes, sequestrante, 

espessante. Teor ativo mínimo de 8,0%, PH=6,0- 

9,0, neutro, acondicionado em frasco 

plástico. Com notificação na ANVISA (produto de 

risco 1) e dentro do prazo de validade do registro. 

Rendimento mínimo de 200 litros de solução 

diluída segundo as instruções do rótulo do 

fabricante. Acompanhado de ficha técnica, 

FISQP e dispositivo (bomba) dosadora para 

diluição, da mesma linha do fabricante do 

produto. 

 Áreas: 

Crítica, 

Semicrítica e 

Não Crítica 

        03       03     
        04 

        05      06 
        06      06       06 

4 

  

  

  

REFIL 1 

LITRO (VOLUME 

MÁXIMO) 

+ 

DISPENSADOR 

DE PAREDE 

  

Álcool gel 70% antibacteriano para as 

mãos, com propriedade hidratante e 

pH balanceado, condicionado obrigatoriamente em 

embalagem de  refil hermeticamente fechada com 

válvula dosadora acoplada no próprio refil, sendo o 

conjunto refil+válvula descartáveis após o 

uso. Deve possuir registro na ANVISA (produto 

de risco 1) e dentro do prazo de validade. 

Acompanhado de ficha técnica, FISQP 

 
Áreas: 

Crítica, 

Semicrítica e 

Não Crítica 

     960   1.040    1.240    1.700    2.000    2.000      2.000      2.000 

Fornecimento de Dispenser de Álcool Gel, 

acompanhado de dispensador de parede do 

Áreas: 

Crítica, 
         

480     40          
100        

230    
    150 

Manutenção 

e ou; 

Manutenção 

e ou; 

Manutenção e 

ou; Substituição 
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mesmo fabricante, de acionamento manual e 

com mecanismo de acionamento de válvula 

dosadora isento de tubo/mangueira de látex 

(borracha), confeccionado em material 

termoplástico de alta qualidade e resistência ao 

impacto. 

Semicrítica e 

Não Crítica 
Substituição 

caso avarias 

e ou; 

Forneciment

o por 

demanda
. 

Substituição 

caso avarias 

e ou; 

Forneciment

o por 

demanda
. 

caso avarias e 

ou; Fornecimento 

por demanda. 

5 

  

  

  

REFIL 1 

LITRO (VOLUME 

MÁXIMO) 

+ 

DISPENSADOR 

DE PAREDE 

  

  

  

Sabonete para higienização das mãos, do tipo 

espuma, com emolientes na composição, 

acondicionado obrigatoriamente em embalagem 

de  refil hermeticamente fechada com válvula 

dosadora acoplada no próprio refil, sendo o 

conjunto refil+válvula descartáveis após o 

uso. Deve possuir registro na ANVISA (produto 

de risco 1) e dentro do prazo de validade. 

Acompanhado de ficha técnica, FISQP. 

 
Áreas: 

Crítica, 

Semicrítica e 

Não Crítica 

  

      147    159 
    

   190 
       

256       294 
  

    294        294        294 

Fornecimento do Dispensador de Sabonete 

Espuma 

Acompanhado de dispensador de parede do 

mesmo fabricante, de acionamento manual e com 

mecanismo de acionamento de válvula dosadora 

isento de tubo/mangueira de látex (borracha), 

confeccionado em material termoplástico de alta 

qualidade e resistência ao impacto. 

       189     15 
      49 

      
 161 

     
 94 

Manutenção 

e ou; 

Substituição 

caso avarias 

e ou; 

Forneciment

o por 

demanda. 

Manutenção 

e ou; 

Substituição 

caso avarias 

e ou; 

Forneciment

o por 

demanda. 

Manutenção e 

ou; Substituição 

caso avarias e 

ou; Fornecimento 

por demanda. 

6 

  

BOBINA + 

SUPORTE DE 

PAREDE 

Papel higiênico rolo com 300m, macio. 

Produzido com fibra de celulose, desagregável 

em água, permitindo o descarte dentro do vaso 

sanitário. Acompanha suporte para fixação do 

rolo na parede. 100% de celulose virgem 

branca, tamanho: 0,25 x 60 m, folha dupla, 

 
Áreas: 

Crítica, 

Semicrítica e 

Não Crítica 

       377     409 
      

487 
  

   657      755 
        

755  
     755          755 
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gramatura de 20 a 30 g/m². Cor: Branco. Que 

possuam Laudos de Irritabilidade dérmica e 

microbiológico, emitidos por Laboratório de 

Análises Científica Autorizado. Que estejam em 

conformidade com ABNT NBR 15464-7.  

  

Fornecimento do Dispenser de Papel Higiênico, 

acompanhado de ficha técnica do dispensador do 

mesmo fabricante e confeccionado em material 

termoplástico de alta qualidade e resistência ao 

impacto. 

      
94       11        

29    
67  

      63 

Manutenção 

e ou; 

Substituição 

se houver 

avarias e ou; 

Forneciment

o por 

demanda. 

Manutenção 

e ou; 

Substituição 

se houver 

avarias e ou; 

Forneciment

o por 

demanda. 

Manutenção e 

ou; Substituição 

se houver 

avarias e ou; 

Fornecimento por 

demanda. 

7 

  

  

  

BOBINA DE 

PAPEL TOALHA 

+ 

DISPENSADOR 

DE PAREDE 

(MODELO AUTO 

CORTE) 

  

  

Papel toalha branco, em rolo, de aprox. 20cmx 

200m de tamanho, papel na cor branca clorada 

100% de fibra celulose virgem, gramatura 40 a 

46g/m2, não reciclado, macios, absorventes, 

resistentes, com validade indeterminada. Que 

possuam Laudos de Irritabilidade dérmica e 

microbiológico, emitidos por Laboratório de 

Análises Científica Autorizados. Que estejam em 

conformidade com ABNT NBR 15464-7.  

 
Áreas: 

Crítica, 

Semicrítica e 

Não Crítica 

  

     
572     620        

740      
997     1.145      1.145     1.145       1.145 

Fornecimento de Dispenser Papel Toalha, 

acompanhado de ficha técnica do Dispensador 

de parede, com acionamento manual por 

sistema de auto corte do mesmo fabricante e 

confeccionado em material termoplástico de 

alta qualidade e resistência ao impacto. 

      
189      15       

49        
161      

94 

Manutenção 

e ou; 

Substituição 

se houver 

avarias e ou; 

Forneciment

o por 

demanda. 

Manutenção 

e ou; 

Substituição 

se houver 

avarias e ou; 

Forneciment

o por 

demanda. 

Manutenção e 

ou; Substituição 

se houver 

avarias e ou; 

Fornecimento por 

demanda. 
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8 

  

  

GALÃO 1-5 

LITROS 

  

  

Cera líquida autobrilhante, sem fragrância, 

composta basicamente por 70% de 

polímeros acrílicos e 30% de substâncias sólidas 

em equilíbrio, não necessitando ser lustrada, 

antiderrapante, com notificação na ANVISA 

(produto de risco 1) e dentro do prazo de validade 

da notificação. Acompanhado de Ficha Técnica e 

FISQP. Obedecendo aos critérios estabelecidos 

no Artigo 94, Parágrafo 1° - Decreto n° 79.094, 

de 05 de janeiro de 1977. 

 
Áreas: 

Crítica, 

Semicrítica e 

Não Crítica 

       16     17         20        27       32         32      32        32 

  

9 

  

  

GALÃO 1-5 

LITROS 

  

Removedor de cera, sem fragrância, contendo 

tensoativos não-iônicos, solvente (hidróxido de 

sódio), neutralizante, alcalinizante, pH >2,0 e 

<11,0, com notificação na ANVISA (produto de 

risco 1) e dentro do prazo de validade da 

notificação. Acompanhado de Ficha Técnica e 

FISQP. 

 
Áreas: 

Crítica, 

Semicrítica e 

Não Crítica 

        10     11      13        18      21        21     21      21 

10 

  

  

PACOTE 

  

  

Saco para lixo em polietileno, cor PRETO, 

capacidade de 150 litros, 0,12 micras, gramatura 

reforçada e apresentando solda contínua 

homogênea, uniforme, resistente à punctura, 

ruptura e vazamento. Acompanhado de ficha 

técnica. 

 
Áreas: 

Crítica, 

Semicrítica e 

Não Crítica 

      
2.047    2.220     2.646      

3.567     4.100 
     4.100           4.100     4.100 

11 

  

  

PACOTE 

  

  

Saco para lixo em polietileno, cor PRETO, 

capacidade de 60 litros, 0,10 micras, gramatura 

reforçada e apresentando solda contínua 

homogênea, uniforme, resistente à punctura, 

ruptura e vazamento. Acompanhado de ficha 

técnica. 

 
Áreas: 

Crítica, 

Semicrítica e 

Não Crítica 

     4.334     4.700 
       5.602    7.551     8.678       

8.678      8.678      8.678 
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12 

  

  

PACOTE 

  

  

Saco para lixo em polietileno, cor PRETO, 

capacidade de 30 litros, 0,08 micras, gramatura 

reforçada e apresentando solda contínua 

homogênea, uniforme, resistente à punctura, 

ruptura e vazamento. Acompanhado de ficha 

técnica. 

 
Áreas: 

Crítica, 

Semicrítica e 

Não Crítica 

     
569     617 

        735        
991      1.139       

1.139       1.139       1.139 

13 

PACOTE 

 

Saco para lixo em polietileno, cor PRETO, 

capacidade de 15 litros, 0,08 micras, gramatura 

reforçada e apresentando solda contínua 

homogênea, uniforme, resistente à punctura, 

ruptura e vazamento. Acompanhado de ficha 

técnica. 

Áreas: 

Crítica, 

Semicrítica e 

Não Crítica
 

       200     300 
       450        500        650 

       650       650          650 

14 

  

PACOTE 

  

Saco para lixo em polietileno, cor BRANCO 

LEITOSO, capacidade de 150 litros, 0,12 

micras, gramatura reforçada, apresentando solda 

contínua homogênea, uniforme, resistente à 

punctura, ruptura e vazamento, com símbolo de 

substância infectante conforme NBR 9191/2008 e 

NBR 7500/2009 e impressão de frase de 

advertência posicionado a um terço da 

extremidade inferior e capacidade 

nominal. Acompanhado de ficha técnica. 

 
Áreas: 

Crítica 

e Semicrítica
  
   

  1.255    1.361      1.623        
2.187    2.513 

      
2.513     2.513       2.513 

15 

  

PACOTE 

  

Saco para lixo em polietileno, cor BRANCO 

LEITOSO, capacidade de 60 litros, 0,10 

micras, gramatura reforçada, apresentando solda 

contínua homogênea, uniforme, resistente à 

punctura, ruptura e vazamento, com símbolo de 

substância infectante conforme NBR 9191/2008 e 

NBR 7500/2009 e impressão de frase de 

advertência posicionado a um terço da 

 Áreas: 

Crítica 

e Semicrítica  
     

2.358    2.558       
3.049      

4.109      4.722      
4.722      4.722         4.722 
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extremidade inferior e capacidade 

nominal. Acompanhado de ficha técnica. 

16 

  

PACOTE 

  

Saco para lixo em polietileno, cor BRANCO 

LEITOSO, capacidade de 30 litros, 0,08 micras, 

gramatura reforçada, apresentando solda contínua 

homogênea, uniforme, resistente à punctura, 

ruptura e vazamento, com símbolo de substância 

infectante conforme NBR 9191/2008 e NBR 

7500/2009 e impressão de frase de advertência 

posicionado a um terço da extremidade inferior e 

capacidade nominal. Acompanhado de ficha 

técnica. 

 
Áreas: 

Crítica 

e Semicrítica
  
     

140     152 
       

181         
244      281         281      281        281 

17  PACOTE 

Saco para lixo em polietileno, cor LARANJA, 

capacidade de 60 litros, 0,10 micras, gramatura 

reforçada, apresentando solda contínua 

homogênea, uniforme, resistente à punctura, 

ruptura e vazamento, com símbolo de substância 

química, conforme NBR 9191/2008 e NBR 

7500/2009 e impressão de frase de advertência, 

impressão de capacidade nominal. Acompanhado 

de ficha técnica. 

 Áreas: 

Crítica 

e Semicrítica 
      87      94    113      152    174       174         174           174 

18 

  

PACOTE 

  

Saco para lixo em polietileno, cor LARANJA, 

capacidade de 30 litros, 0,08 micras, gramatura 

reforçada, apresentando solda contínua 

homogênea, uniforme, resistente à punctura, 

ruptura e vazamento, com símbolo de substância 

química, conforme NBR 9191/2008 e NBR 

7500/2009 e impressão de frase de advertência, 

impressão de capacidade nominal. Acompanhado 

de ficha técnica. 

 
Áreas: 

Crítica 

e Semicrítica  
   

    40      43        
51         

69       80         80       80         80 
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19 

  

PACOTE 

  

Saco para lixo em polietileno, cor VERMELHA, 

capacidade de 100 litros, 0,10 micras, gramatura 

reforçada, apresentando solda contínua 

homogênea, uniforme, resistente à punctura, 

ruptura e vazamento, com símbolo de substância 

infectante (grupo A-3), conforme NBR 9191/2008 e 

NBR 7500/2009 e devendo constar em cada 

unidade, a identificação do fabricante com 

inscrição e símbolo de substância infectante – 

GRUPO A-3 (PEÇAS ANATÔMICAS), que deve 

estar posicionado a um terço da extremidade 

inferior. Acompanhado de ficha técnica. 

 
Áreas: 

Crítica 

e Semicrítica
  
       

418     453         
540      

723       836     
   836        836       836 

20 

  

  

PACOTE 

  

  

Saco para lixo em polietileno, cor AZUL, 

capacidade de 60 litros, 0,12 micras, sendo a 

espessura padronizada pela NBR 9191/2008 e 

NBR 7500/2009, apresentando solda contínua 

homogênea, uniforme, resistente à punctura, 

ruptura e vazamento, devendo constar em cada 

unidade, a identificação do fabricante com 

inscrição e símbolo de reciclável, que deve estar 

posicionado a um terço da extremidade 

inferior. Acompanhado de ficha técnica. 

 
Áreas: 

Crítica, 

Semicrítica e 

Não Crítica 

       87     94     
113      

152      175        
175        175        175 

21 

  

  

PACOTE 

  

  

Saco para lixo em polietileno, cor AZUL, 

capacidade de 30 litros, 0,12 micras, sendo a 

espessura padronizada pela NBR 9191/2008 e 

NBR 7500/2009, apresentando solda contínua 

homogênea, uniforme, resistente à punctura, 

ruptura e vazamento, devendo constar em cada 

unidade, a identificação do fabricante com 

inscrição e símbolo de reciclável, que deve estar 

 
Áreas: 

Crítica, 

Semicrítica e 

Não Crítica 

        79     85     
   102 

      
137      158      

158     158       158 
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posicionado a um terço da extremidade 

inferior. Acompanhado de ficha técnica. 

22 

  

  

CARRO 

FUNCIONAL 

(MOP) 

  

  

Carro funcional de limpeza hospitalar, com 4 

rodízios, com encaixe para acessórios como 

mão mecânica, pá coletora com cabo 1,40 cm-

tamanho mínimo, demais cabos e itens do 

conjunto MOP (cabo com haste+refil), cantos 

arredondados, compartimento para saco de lixo 

em uso, suporte para papel-toalha absorvente, 

balde espremedor de MOP com divisor de duas 

águas, compartimento para produtos de 

limpeza, compartimento para insumos de 

abastecimento (reposição de material de 

higiene), com suporte e respectiva placa 

sinalizadora de piso molhado/derrapante. 

Acompanhado de ficha técnica. 

Áreas: 

Crítica, 

Semicrítica e 

Não Crítica 

     20      10       05        04      08 

Manutenção 

e ou; 

Substituição 

se houver 

avarias e ou; 

Forneciment

o por 

demanda 

Manutenção 

e ou; 

Substituição 

se houver 

avarias e ou; 

Forneciment

o por 

demanda 

Manutenção e 

ou; Substituição 

se houver 

avarias e ou; 

Fornecimento por 

demanda 

23 

  

  

CARRO DE 

TRANSPORTE 

(CONTAINER) 

120 litros 

Container com capacidade de 120 litros, na cor 

branca, com adesivo de identificação de 

resíduo infectante, conforme ABNT 7.500/2005, 

com 02 rodas de borracha maciça, cantos 

arredondados, material em Polietileno de alta 

densidade (PEAD), com tampa antirruído e pedal 

para evitar o contato com o 

contentor. Acompanhado de ficha técnica. 

 
Áreas: 

Crítica, 

Semicrítica e 

Não Crítica 

       10       10  
       05        05       05 

 
Manutenção 

e ou; 

Substituição 

se houver 

avarias e ou; 

Forneciment

o por 

demanda 

Manutenção 

e ou; 

Substituição 

se houver 

avarias e ou; 

Forneciment

o por 

demanda 

Manutenção e 

ou; Substituição 

se houver 

avarias e ou; 

Fornecimento por 

demanda 

24 

  

  

CARRO DE 

TRANSPORTE 

(CONTAINER) 

120 litros 

Container com capacidade de 120 litros, na cor 

marrom, com adesivo de identificação de 

resíduo comum (grupo D), conforme ABNT 

7.500/2005, com 02 rodas de borracha maciça, 

cantos arredondados, material em Polietileno de 

alta densidade (PEAD), com tampa antirruído e 

 
Áreas: 

Crítica, 

Semicrítica e 

Não Crítica 

      10      10      05      05     05 

Manutenção 

e ou; 

Substituição 

se houver 

avarias e ou; 

Forneciment

Manutenção 

e ou; 

Substituição 

se houver 

avarias e ou; 

Forneciment

Manutenção e 

ou; Substituição 

se houver 

avarias e ou; 

Fornecimento por 

demanda 



Câmara Nacional de Modelos de Licitações e Contratos Administrativos da Consultoria-Geral da União 
Termo de Referência – Serviços Continuados com Dedicação Exclusiva de Mão-de-Obra 
Atualização: Julho/2021 

pedal para evitar o contato com o 

contentor. Acompanhado de ficha técnica. 

o por 

demanda
       

o por 

demanda 

25 

LIXEIRA 

BRANCA COM 

CAPACIDADE 

DE 15 LITROS 

Lixeira em polipropileno injetado, com 

acabamento brilhante, com aro interno para saco 

de lixo, na cor BRANCA, com coluna traseira 

acionada por pedal para abertura da tampa 

armação de fácil higienização e pedal 

confeccionado em aço de carbono galvanizado, 

com cantos arredondados. Sendo 

aproximadamente: Medida externa: Altura x 

Largura x Profundidade:44,5cm x 32,5cm x 

30,5cm. Medida interna: 33cm x 29cm x 

21,0cm. Capacidade para 15 

litros. Acompanhado de ficha técnica e adesivo 

de identificação. 

 Áreas: 

Crítica, 

Semicrítica e 

Não Crítica 

    150      100        50      50     50 

 Manutenção 

e ou; 

Substituição 

se houver 

avarias e ou; 

Forneciment

o por 

demanda.   

Manutenção 

e ou; 

Substituição 

se houver 

avarias e ou; 

Forneciment

o por 

demanda. 

Manutenção e 

ou; Substituição 

se houver 

avarias e ou; 

Fornecimento por 

demanda. 

26 

LIXEIRA 

BRANCA COM 

CAPACIDADE 

DE 25 LITROS 

Lixeira em polipropileno injetado, com 

acabamento brilhante, com aro interno para saco 

de lixo, na cor BRANCA, com coluna traseira 

acionada por pedal para abertura da tampa 

armação de fácil higienização e pedal 

confeccionado em aço de carbono galvanizado, 

com cantos arredondados. Sendo 

aproximadamente: Medida externa: Altura x 

Largura x Profundidade:57,0cm x 37,0cm x 

34,5cm. Medida interna 46,0cm x 32,5cm x 

23,0cm. Capacidade para 25 

litros. Acompanhado de ficha técnica e adesivo 

de identificação. 

Áreas: 

Crítica, 

Semicrítica e 

Não Crítica 

    100     100       100     100     100 

 Manutenção 

e ou; 

Substituição 

se houver 

avarias e ou; 

Forneciment

o por 

demanda.  

Manutenção 

e ou; 

Substituição 

se houver 

avarias e ou; 

Forneciment

o por 

demanda. 

Manutenção e 

ou; Substituição 

se houver 

avarias e ou; 

Fornecimento por 

demanda. 

27 
LIXEIRA 

LARANJA COM 

Lixeira em polipropileno injetado, com 

acabamento brilhante, com aro interno para saco 
Áreas: Crítica 

e Semicrítica 
     100      50     50      50      50 

 Manutenção 

e ou; 

Manutenção 

e ou; 

Manutenção e 

ou; Substituição 
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CAPACIDADE 

DE 25 LITROS 

de lixo, na cor LARANJA, com coluna traseira 

acionada por pedal para abertura da tampa 

armação de fácil higienização e pedal 

confeccionado em aço de carbono galvanizado, 

com cantos arredondados. Sendo 

aproximadamente: Medida externa: Altura x 

Largura x Profundidade:57,0cm x 37,0cm x 

34,5cm. Medida interna 46,0cm x 32,5cm x 

23,0cm. Capacidade para 25 

litros. Acompanhado de ficha técnica e adesivo 

de identificação. 

Substituição 

se houver 

avarias e ou; 

Forneciment

o por 

demanda 

Substituição 

se houver 

avarias e ou; 

Forneciment

o por 

demanda 

se houver 

avarias e ou; 

Fornecimento por 

demanda 

28 

LIXEIRA AZUL 

COM 

CAPACIDADE 

DE 25 LITROS 

Lixeira em polipropileno injetado, com 

acabamento brilhante, com aro interno para saco 

de lixo, na cor AZUL, com coluna traseira acionada 

por pedal para abertura da tampa armação de fácil 

higienização e pedal confeccionado em aço de 

carbono galvanizado, com cantos arredondados. 

Sendo aproximadamente: Medida externa: Altura x 

Largura x Profundidade:57,0cm x 37,0cm x 

34,5cm. Medida interna 46,0cm x 32,5cm x 

23,0cm. Capacidade para 25 

litros. Acompanhado de ficha técnica e adesivo 

de identificação. 

Áreas: 

Crítica, 

Semicrítica e 

Não Crítica 

     100      50      50       50     50 

 Manutenção 

e ou; 

Substituição 

se houver 

avarias e ou; 

Forneciment

o por 

demanda.    

Manutenção 

e ou; 

Substituição 

se houver 

avarias e ou; 

Forneciment

o por 

demanda. 

Manutenção e 

ou; Substituição 

se houver 

avarias e ou; 

Fornecimento por 

demanda. 

29 

LIXEIRA 

BRANCA COM 

CAPACIDADE 

DE 50 LITROS 

Lixeira em polipropileno injetado, com 

acabamento brilhante, com aro interno para saco 

de lixo, na cor BRANCA, com coluna traseira 

acionada por pedal para abertura da tampa 

armação de fácil higienização e pedal 

confeccionado em aço de carbono galvanizado, 

com cantos arredondados. Sendo 

Áreas: 

Crítica, 

Semicrítica e 

Não Crítica 

     100       50     50      50      50 

 Manutenção 

e ou; 

Substituição 

se houver 

avarias e ou; 

Forneciment

o por 

Manutenção 

e ou; 

Substituição 

se houver 

avarias e ou; 

Forneciment

Manutenção e 

ou; Substituição 

se houver 

avarias e ou; 

Fornecimento por 

demanda. 
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aproximadamente: Medida externa: Altura x 

Largura x Profundidade: 71,0cm x 44,5cm x 

37,0cm.  Medida interna 60,0cm x 39,0cm x 

27,0cm. Capacidade de 50 litros. Acompanhado 

de ficha técnica e adesivo de identificação. 

demanda.   
  

o por 

demanda. 

30 

LIXEIRA 

BRANCA COM 

CAPACIDADE 

DE 100 LITROS 

Lixeira em polipropileno injetado, com 

acabamento brilhante, com aro interno para saco 

de lixo, na cor BRANCA, com coluna traseira 

acionada por pedal para abertura da tampa 

armação de fácil higienização e pedal 

confeccionado em aço de carbono galvanizado, 

com cantos arredondados. Sendo 

aproximadamente: Medida externa: Altura x 

Largura x Profundidade: 92,0cm x 57cm x 46cm. 

Medida interna 81cm x 52cm x 

36,0cm. Capacidade para 100 

litros. Acompanhado de ficha técnica e adesivo 

de identificação. 

Áreas: Crítica 

e Semicrítica 
     50     50       50      50     50 

 Manutenção 

e ou; 

Substituição 

se houver 

avarias e ou; 

Forneciment

o por 

demanda.   
  

Manutenção 

e ou; 

Substituição 

se houver 

avarias e ou; 

Forneciment

o por 

demanda. 

Manutenção e 

ou; Substituição 

se houver 

avarias e ou; 

Fornecimento por 

demanda. 

31 

CONJUNTO DE 

LIXEIRA 

EXTERNA PARA 

COLETA 

SELETIVA COM 

CAPACIDADE 

DE 50 LITROS 

PARA CADA 

LIXEIRA 

Conjunto composto por 5 Lixeiras 

Papeleiras com adesivo de identificação para 

Coleta Seletiva fabricados em Polipropileno (PP) 

ou Polietileno de Alta Densidade (PEAD), deverá 

ser produzidos com um material qualificado e de 

alto impacto, o conjunto com 5 cestos possui 

estrutura metálica em tubo de aço carbono 

retangular de 30mm x 20 mm garantindo maior 

segurança e durabilidade. Possuir um sistema de 

fechadura e chave e o corpo da lixeira pode ser 

removido enquanto sua tampa permanece fixa na 

estrutura, de fácil higienização e com base para 

 
Área Extern

a 
     10      10 

  

        10 

       05       05 

      
Manutenç

ão e ou 

substituição 

se houver 

avarias. 

Manutenção 

e ou 

substituição 

se houver 

avarias. 

Manutenção e ou 

substituição se 

houver avarias. 
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fixar (parafusadas) em calçadas de hospitais para 

a coleta seletiva nas cores: Azul (papel), 

Vermelho (plástico), Verde (vidro), Amarelo 

(metal) e Marrom (orgânico). 

Com Medidas aproximadas: 

Largura: 43cm 

Altura: 118cm 

Comprimento: 182cm 

Respeitar as normas vigentes da Agência Nacional 

de Vigilância Sanitária (ANVISA) e CONAMA nº 

358 de 29 de abril de 2005. 

Capacidade de 50 Litros para cada lixeira. 

Acompanhado de ficha técnica. 

32 

CONTÊINER DE 

360 LITROS NA 

COR BRANCA 

Contêiner de 360 litros na cor BRANCA (ou com 

adesivo de identificação de lixo tóxico conforme 

normas vigentes), com 02 rodas de borracha 

maciça, cantos arredondados, material em 

Polietileno de alta densidade (PEAD), apto para 

basculamento e com pedal para evitar contato com 

o contentor. 

 Áreas: 

Crítica, 

Semicrítica e 

Não Crítica 

       05      05       05       0       0 

 Manutenção 

e ou; 

Substituição 

se houver 

avarias e ou; 

Forneciment

o por 

demanda. 

 Manutenção 

e ou; 

Substituição 

se houver 

avarias e ou; 

Forneciment

o por 

demanda. 

 Manutenção e 

ou; Substituição 

se houver 

avarias e ou; 

Fornecimento por 

demanda. 

33 
CONTÊINER DE 

700 LITROS NA 

COR BRANCA 

Contêiner de 700 litros na cor BRANCA, com 

identificação de grupo de resíduo infectante, 

conforme NBR 9.500), com 04 rodas de borracha 

maciça, freio e válvula de dreno, cantos 

arredondados, material em Polietileno de alta 

densidade (PEAD), apto para basculamento e com 

 Áreas: 

Crítica, 

Semicrítica e 

Não Crítica 

    05       05     05       0      0 

Manutenção 

e ou; 

Substituição 

se houver 

avarias e ou; 

Forneciment

Manutenção 

e ou; 

Substituição 

se houver 

avarias e ou; 

Forneciment

Manutenção e 

ou; Substituição 

se houver 

avarias e ou; 

Fornecimento por 

demanda. 
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pedal para evitar contato com o 

contentor. Acompanhado de ficha técnica. 

o por 

demanda. 

o por 

demanda. 

34 

  

COLETOR 

PERFUROCORT

ANTE DE 7 

LITROS 

+   Suporte de 

Caixa 

Coletora         

  

Coletor para Material Perfurocortante 7litros 

Cor Amarela - Coletor para Material Perfurocortant

e; Em Material Resistente a Base de Papelão Que 

Possa Ser Incinerado, Revestido Intern. 

C/saco Plástico, Cinto de Revestimento; Com 

Sistema 

de Abertura e Fechamento Isento de Ruptura, Defo

rmação Ou Perfuração, Com Alca de Transporte, N

a Cor Amarela; Em Formato Compatível Com o Su

porte Especifico para o Referido Coletor; Com Cap

acidade de 7 Litros, Bocal C/abertura Que Facilite 

o Descarte de Mat. Com Inscrições Legíveis e 

Indeléveis; o 

Produto Deverá Apresentar Laudo Analítico Que C

umprimento Nbr 13853 e Nbr 7500 (simbologia), 

Ficha Técnica do Coletor e Suporte de Caixa 

Coletora. 

 Áreas: 

Crítica e 

Semicrítica 

  

     04      08       23       34       34      34        34        34 

Suporte de Caixa Coletora de 7 litros       20      20       20       20     20 

Substituição 

se houver 

avarias e ou; 

Forneciment

o por 

demanda. 

Substituição 

se houver 

avarias e ou; 

Forneciment

o por 

demanda. 

Substituição se 

houver avarias e 

ou; Fornecimento 

por demanda. 

35 

  

COLETOR 

PERFUROCORT

ANTE 13 

LITROS 

+   Suporte de 

Coletor para Material Perfurocortante 13 litros 

Cor Amarela - Coletor para Material Perfuro- 

cortante; Em Material Resistente a Base de 

Papelão Que Possa Ser Incinerado, Revestido 

Intern. C/saco Plástico, Cinto de Revestimento; 

 Áreas: 

Crítica e 

Semicrítica 
      04              08       23       34      34      34     34       34 
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Caixa 

Coletora         

  

Com Sistema 

de Abertura e Fechamento Isento de Ruptura, Defo

rmação Ou Perfuração, Com Alca de Transporte, N

a Cor Amarela; Em Formato Compatível Com o Su

porte Especifico para o Referido Coletor; Com Cap

acidade de 13 Litros, Bocal C/abertura Que Facilite 

o Descarte de Mat. Com Inscrições Legíveis e 

Indeléveis; o 

Produto Deverá Apresentar Laudo Analítico Que C

umprimento Nbr 13853 e Nbr 7500 (simbologia), 

Ficha Técnica do Coletor e Suporte de Caixa 

Coletora. 

  

Suporte de Caixa Coletora de 13 litros      20      20       20       20       20 

Substituição 

se houver 

avarias e ou; 

Forneciment

o por 

demanda. 

Substituição 

se houver 

avarias e ou; 

Forneciment

o por 

demanda. 

Substituição se 

houver avarias e 

ou; Fornecimento 

por demanda. 

36 
BALANÇA 
PLATAFORMA 

Balança plataforma de baixo perfil com 

capacidade 1.000kg, com divisão de 200g, 

laudo de aferição INMETRO. A plataforma 

deverá serem aço inoxidável com 

disponibilidade de fixação no piso ou no fundo 

de poco, pés com regulagem de altura e 

autocorreção de alinhamento e oscilação, 

comprimento de 1200mm, largura de no 

mínimo 1200mm, altura total máxima em 

relação ao piso de 100mm para facilitar o 

deslocamento da carga a ser pesada; Carga 

mínima admissível: no máximo 4 kg; deve 

conservar suas propriedades metrológicas a 

temperatura de +40 graus; Plataforma de 

Áreas: 

Crítica, 

Semicrítica e 

Não Crítica
 

01 

Manutençã

o e ou; 

Substituiçã

o se 

houver 

avarias e 

ou; 

Fornecime

nto por 

demanda
 

Manutenção 

e ou; 

Substituição 

se houver 

avarias e ou; 

Forneciment

o por 

demanda
 

Manutenção 

e ou; 

Substituição 

se houver 

avarias e ou; 

Forneciment

o por 

demanda
 

Manutenção 

e ou; 

Substituição 

se houver 

avarias e ou; 

Forneciment

o por 

demanda
 

Manutenção 

e ou; 

Substituição 

se houver 

avarias e ou; 

Forneciment

o por 

demanda
 

Manutenção 

e ou; 

Substituição 

se houver 

avarias e ou; 

Forneciment

o por 

demanda
 

Manutenção e 

ou; Substituição 

se houver 

avarias e ou; 

Fornecimento por 

demanda
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baixo perfil para facilitar acesso; não deve 

possuir coluna; Sistema de pesagem com 4 

células de carga; os elementos integrantes da 

balança, indicador de pesagem e plataforma, 

deverão ter a mesma marca obrigatoriamente; 

Exigência do IN METRO: Deverá 
obrigatoriamente vir impresso no corpo da 
balança: nome do fabricante; classe de 

exatidão; número de série; carga máxima. 
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10.2 Na seleção dos produtos de limpeza para as superfícies fixas, deve-se considerar as características 
das superfícies, equipamentos e ambientes, e a padronização dos desinfetantes a serem utilizados em 
cada serviço do HU-UNIFAP, em conformidade com o Manual de Segurança do paciente em serviços de 
saúde: limpeza e desinfecção de superfícies, da Anvisa 2010 e suas atualizações (ANEXO I). 

10.3 A utilização de produtos, utensílios e equipamentos para limpeza e desinfecção de superfícies fixas 
deve atender às determinações contidas no Manual de Segurança do paciente em serviços de saúde: 
limpeza e desinfecção de superfícies, da Anvisa 2010, bem como às instruções e especificidades 
apresentadas pelos fabricantes dos produtos. 

10.4 A Diluição dos Saneantes deverá ser realizada em Área Limpa Exclusiva para tal, separada do 
almoxarifado, utilizando-se de dosador automático, visando controle da diluição com intuito de 
fiscalização mais efetiva e atendimento da legislação sanitária. 

10.5 Para a diluição dos produtos saneantes deverão ser realizados pela Contratada testes trimestrais de 
controle de qualidade e utilização dos respectivos diluidores automatizados originais e recomendados 
pelo mesmo fabricante de cada produto. 

10.6 Os produtos empregados na limpeza e desinfecção de superfícies hospitalares deverão ser 
submetidos à aprovação prévia do Serviço de Controle de Infecções Relacionadas à Assistência à Saúde 
do HU-UNIFAP e da equipe de gestão do contrato, e deverão apresentar garantia de qualidade suficiente 
para atender às diretrizes e aos requisitos básicos estabelecidos pela legislação em vigente 
(ANVISA/Ministério da Saúde). 

10.7 Os produtos de limpeza e desinfecção apresentados com respectiva Ficha Técnica e FISPQ durante 
o processo licitatório deverão, após aprovação, serem fornecidos até o final do Contrato 
Administrativo. 

11. DOS EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÕES DE USO OBRIGATÓRIO -  INCLUÍDO PELA EQUIPE DE 
PLANEJAMENTO 

11.1 Os Equipamentos de Proteção Individual – (EPIs) tem por finalidade a prevenção individual do 
trabalhador na execução das atividades diárias e deverão ser TODOS fornecidos pela Contratada. 

11.2 Compreendem-se nos equipamentos abaixo: 

11.2.1 AVENTAL DESCARTÁVEL: avental descartável em tecido, branco, gramatura 50, decote rente 
ao pescoço, tira para fechamento no decote e na cintura, manga longa, punho justo em malha tubular 
de algodão, dupla e canelada; resistente a penetração de fluidos; comprimento mínimo de 120 cm. 
Não estéril. Pacote constando externamente dados de identificação: procedência, data de fabricação, 
validade, número do lote. Isento de registro ANVISA. Pode ser usado sobre o uniforme; é a proteção 
corporal de contato e deve ser usado em limpeza de áreas com risco de respingos de solução, produto 
químico ou material contaminado. 

11.2.2 AVENTAL DE PVC IMPERMEÁVEL: Avental impermeável de PVC com forro em tecido de 
poliéster, com alça no pescoço e tiras para regulagem de ajuste nas costas. Não estéril. Pacote 
constando externamente dados de identificação: procedência, data de fabricação, validade, número 
do lote. Isento de registro ANVISA. Pode ser usado sobre o uniforme; é a proteção corporal de contato 
e deve ser usado em limpeza de áreas com risco de respingos de solução, produto químico ou material 
contaminado. 

11.2.3 LUVA DE BORRACHA NITRÍLICA: Luva de borracha, látex nitrílico, tamanho médio, cano longo 
(+/- 50 cm), resistente a agentes químico, anatômica, flocada internamente, face palmar da mão e 
dedos antiderrapantes, espessura de 0,28 mm. Tamanho P, M e G. Deve ser usado em toda atividade 
de limpeza das áreas hospitalares, obrigatoriamente nas áreas críticas, semicríticas e não-críticas. 
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11.2.4 MÁSCARA DESCARTÁVEL: Máscara cirúrgica em tecido não tecido, 3 camadas com filtro 
bacteriano, hipoalérgica, gramatura mínima de 30; com pregas horizontais, clip nasal embutido, 
quatro tiras laterais de comprimento adequado. Descartável atóxica, inodora, maleável, resistente. 
Embalagem individual, em papel cirúrgico, que possibilite abertura asséptica, com dados de 
identificação, procedência; data de fabricação, tipo e validade de esterilização. Deve ser usado em 
áreas com odor fétido, com risco de respingo. 

11.2.5 MÁSCARA COM FILTRO MECÂNICO CLASSE P3: indicado contra poeiras, névoas, fumos, 
radionuclídeos e particulados altamente tóxicos até 10 vezes o limite de tolerância; e filtro químico 
para uso em baixas concentrações (abaixo do nível de ação, que é a metade do limite de tolerância) 
de Gases Ácidos, tais como dióxido e enxofre, cloro, ácido clorídrico. Exemplos: poeiras de sílica; 
amianto; berílio; chumbo; cádmio; prata; platina; hidreto de lítio; ródio; compostos insolúveis de 
urânio; entre outros. 

11.2.6 MÁSCARA DESCARTÁVEL N95: máscara classe PFF-2, equivalente à N95 - equipamento de 
proteção respiratória, tipo peça semifacial com filtro PFF2, filtrante para aerossóis contendo agentes 
biológicos e/ou poeiras, névoas, fumos ou vapores orgânicos. Formato tipo concha, modelo dobrável; 
tamanho adulto, com dois tirantes elásticos para fixação e ajuste à cabeça; presilha metálica moldável 
na parte superior externa (clip nasal). Fabricado de acordo com NBR 13698/1996. Embalagem unitária 
constando externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data de fabricação, 
prazo de validade; registro na Anvisa/MS (RDC 185/2001); RDC 59/2000; certificado de aprovação (CA) 
de acordo com Norma Regulamentadora nº 06 do Ministério do Trabalho e Emprego. Para ser utilizado 
em áreas consideradas críticas, com pacientes em isolamento (contagiante) padronizado pela ABNT. 

11.2.7 ÓCULOS DE SEGURANÇA: constituído de um arco de material plástico preto, com um pino 
central e uma fenda em cada extremidade, utilizadas para o encaixe de um visor de policarbonato 
incolor, amarelo, cinza ou verde, com apoio nasal e proteção lateral injetada do mesmo material, com 
um orifício na parte frontal superior e uma fenda em cada extremidade para o encaixe no arco. 

11.2.8 GORRO: modelo unissex, em não tecido, cor branca, gramatura 30, base de poliéster, com 
elástico resistente. Descartável, não estéril. Pacote, constando externamente dados de identificação: 
procedência, data de fabricação, validade, número do lote. Isento de registro Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária (ANVISA). Faz parte do uniforme básico. 

11.2.9 BOTAS: bota de segurança confeccionada em PVC, com cano longo (Alt. Cano: 290 mm), 
revestimento interno com meia, solado antiderrapante, altura do salto: 32,9 mm, sem biqueira. 
Devem ser usadas em todas as atividades de limpeza das áreas hospitalares, de uso individual. 

11.2.10 CALÇADO DE SEGURANÇA: confeccionado em couro com biqueira de PVC ou 
polipropileno; bidensidade fabricada em vaqueta graneada de boa qualidade, couro curtido ao cromo 
sem forro. O cano de colarinho medindo no mínimo 110 milímetro a partir do salto, com elástico, salto 
em poliuretano (PU) ou (PVC) injetado, antiderrapante com 12 milímetros de espessura e com 
numeração gravada de forma indelével, vira de boa qualidade, resistente e tração e ao desgaste. 
Contra forte em celo plástica. 

11.3 Os Equipamentos de Proteção Coletiva (EPC) tem por finalidade a proteção coletiva durante a 
realização de determinadas tarefas. 

11.3.1 Compreendem-se em placas sinalizadoras, cones, fitas zebradas, telas para contenção de 
projeção de cavacos e outros. 

11.4 A empresa deverá fornecer os equipamentos de proteção individual (EPI), que deve ser aprovado 
pelo Gestor do Contrato, SCIRAS e SOST do HU-UNIFAP, conforme a seguir: 
 

Categoria Profissional  Equipamento de Proteção Individual (EPI) 
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Auxiliar de Limpeza 

Máscara cirúrgica descartável branca em TNT; 
Máscara descartável PFF2, N-95; 
Máscara com Filtro Mecânico Classe P3; 
Touca Descartável em TNT; 
Óculos de proteção incolor; 
Óculos de proteção escuro; 
Luva de borracha nitrílica; 
Avental com mangas, branco impermeável em TNT tamanho 
único; 
Avental em Vinil branco comprimento mínimo 1,20M; 
Botas de Segurança em PVC na cor branca, cano médio; 
Protetor facial incolor; 

  

Encarregado (a) 

Máscara cirúrgica descartável branca em TNT; 
Máscara descartável PFF2, N-95; 
Touca Descartável em TNT; 
Óculos de proteção incolor; 
Calçado de Segurança com solado antiderrapante, 
impermeável colarinho acolchoado, com costuras reforçadas; 
Protetor facial incolor; 

 
11.5  Deverá ser disponibilizada ao Gestor e Fiscal do contrato, a Ficha de controle MENSAL de entrega de 
EPIs. 

12. INFORMAÇÕES RELEVANTES PARA O DIMENSIONAMENTO DA PROPOSTA 

INCLUÍDO PELA EQUIPE DE PLANEJAMENTO 

12.1 Para o correto dimensionamento da proposta seguem as seguintes informações: 

12.1.1 As áreas hospitalares destinadas à prestação de serviços de saúde são classificadas, com base 
no risco de contaminação, em: 

12.1.1.1 Áreas Críticas: são os ambientes onde existe risco aumentado de transmissão de infecção, 
onde se realizam procedimentos de risco, com ou sem pacientes ou onde se encontram pacientes 
imunodeprimidos. São exemplos desse tipo de área: Centro Cirúrgico (CC), Centro Obstétrico (CO), 
Unidade de Terapia Intensiva (UTI), Unidade de Diálise, Laboratório de Análises Clínicas, Banco de 
Sangue, Setor de Hemodinâmica, Unidade de Transplante, Unidade de Queimados, Unidades de 
Isolamento, Berçário de Alto Risco, Central de Material e Esterilização (CME), Lactário, Serviço de 
Nutrição e Dietética (SND), Farmácia e Área suja da Lavanderia. 

12.1.1.2 Áreas Semicríticas: são todos os compartimentos ocupados por pacientes com doenças 
infecciosas de baixa transmissibilidade e doenças não infecciosas. São exemplos desse tipo de área: 
enfermarias e apartamentos, ambulatórios, banheiros, posto de enfermagem, elevador e 
corredores. 

12.1.1.3 Áreas Não Críticas: são todos os demais compartimentos dos estabelecimentos 
assistenciais de saúde não ocupados por pacientes e onde não se realizam procedimentos de risco. 
São exemplos desse tipo de área: vestiário, copa, áreas administrativas, almoxarifados, secretaria, 
sala de costura. 

12.2 A produtividade considerada na composição dos preços relativos aos serviços foi estabelecida da 
seguinte forma: 

12.2.1 Áreas Físicas 
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12.2.1.1 As áreas físicas compreendem áreas internas, áreas externas, esquadrias externas e 
fachadas envidraçadas e áreas hospitalares e assemelhados. Para cada tipo de área física deverá 
ser apresentado pelas proponentes o respectivo Preço Mensal Unitário por Metro Quadrado, 
calculado com base na planilha de custos e formação de preços, contida no Anexo VIII deste termo. 
Outrossim, nas condições usuais serão adotados ÍNDICES DE PRODUTIVIDADE POR AUXILIAR DE 
LIMPEZA EM JORNADA DE OITO HORAS DIÁRIAS, DE ACORDO COM OS SEGUINTES 
PARÂMETROS: 

12.3 Os Quadros representam o ajustamento da Produtividade das Áreas Físicas, conforme a jornada 
de trabalho: 

12.3.1  Áreas Internas: 

Área Física Tipos de Áreas Físicas 
Produtividade de 
Referência (8horas/dia) 

 I) Área Interna 

  

  

  

  

  

  

a) Pisos acarpetados          800 m2 

b) Pisos frios          800 m2 

c) Laboratórios          360 m2 

d) Almoxarifados/galpões      1.500 m2 

e) Oficinas       1.200 m2 

f) Áreas com espaços livres-saguão, hall e salão       1.000 m2 

g) Banheiros         200 m2 

12.3.2 Áreas Externas: 

Área Física Tipos de Áreas Físicas 
Produtividade de 
Referência (8horas/dia) 

 II) Área Externa 

  

  

  

  

  

a) Pisos pavimentados adjacentes/contíguos às 
edificações 

          1.800 m2 

b) Varrição de passeios e arruamentos           6.000 m2 

c) Pátios e áreas verdes com alta frequência            1.800 m2 

d) Pátios e áreas verdes com média frequência             1.800 m2 

e) Pátios e áreas verdes com baixa frequência             1.800 m2 

f) Coleta de detritos em pátios e áreas verdes com 
frequência diária 

        100.000 m2 

 12.3.3 Áreas Hospitalares e assemelhadas: 

Área Física Tipos de Áreas Físicas 
Produtividade de 
Referência (8horas/dia) 
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V) Áreas Hospitalares 
e Assemelhadas 

a) Serão divididas em administrativas e médico-
hospitalares, devendo as últimas reportarem-se aos 
ambientes cirúrgicos, enfermarias, ambulatórios, 
laboratórios, farmácias e outros que requeiram 
assepsia similar, para a execução dos serviços de 
limpeza e conservação. 

360  

13. DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS CONFORME FASEAMENTO, ÁREA DE PRODUTIVIDADE E CRITICIDADE DO HU 

UNIFAP - 
INCLUÍDO PELA EQUIPE DE PLANEJAMENTO 

13.1. A classificação das áreas por fase de abertura do HU-UNIFAP, será conforme ANEXO XIX - 
CRONOGRAMA ESTIMADO DE EXECUÇÃO, GRAU DE CRITICIDADE DAS ÁREAS E JORNADA DE TRABALHO - 
deste termo. 

 

14. DA ÁREA FÍSICA DE EXPLORAÇÃO - INCLUÍDO PELA EQUIPE DE PLANEJAMENTO 

 
14.1 Abaixo, destaca-se  a classificação das áreas por fase de abertura do HU-UNIFAP, dado que a área 
física interna de 23.174,80 m² assume diferentes configurações em cada etapa.
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14.1.1 Área física externa (Passeios e Arruamentos) de 27.444,63 m²; 

14.1.2 Área de esquadrias externas sem exposição a riscos: 741,02 m²; 

14.1.3 Áreas de face interna de esquadrias externas: 3.499,90 m². 

14.2 A empresa preponente poderá apresentar métodos de limpeza, insumos e ou outros fatores que 
sejam mais eficientes que os propostos no escopo da contratação para a execução dos serviços, inclusive 
a quantidade e distribuição dos trabalhadores, desde que estejam de acordo com as legislações sanitárias, 
trabalhistas vigentes e  Manual de Segurança do Paciente em Serviços de Saúde: Limpeza e Desinfecção 
de Superfícies, da Anvisa 2010 (ANEXO I) e suas atualizações; Plano de Gerenciamento de Resíduos em 
Serviço de Saúde (PGRSS) do Humap-UFMS (ANEXO IV), adotados inicialmente até que o SCIRAS e a 
Comissão de PGRSS do HU-Unifap produza os próprios documentos; Procedimentos Operacionais Padrão 
dos Serviços de Higienização do Humap-UFMS (ANEXO VI), adotados inicialmente até que o SCIRAS e a 
Comissão de PGRSS do HU-Unifap produza os próprios documentos; RDC nº 222, de 28/03/2018 (ANEXO 

XI) e suas atualizações; e Instrução Normativa nº 05/2017 e suas atualizações.  

15. UNIFORMES 

15.1 Os uniformes a serem fornecidos pela Contratada a seus empregados deverão ser condizentes com 
a atividade a ser desempenhada no órgão Contratante, compreendendo peças para todas as estações 
climáticas do ano, sem qualquer repasse do custo para o empregado, observando o disposto nos itens 
seguintes: 

CATEGORIA PROFISSIONAL TIPO DE UNIFORME 

  

  

Auxiliar de Limpeza 

Camiseta de manga CURTA na cor BRANCA 

Calça Oxford na cor preta 

Bota de Borracha na cor Branca 

Tecido: 

Camiseta: Malha fria 

Calça: Oxford 100% poliéster com elastano 

Serigrafar categoria no bolso da camisa: AUXILIAR DE LIMPEZA 

  

Encarregado (a) 

Camisa de manga curta na cor AZUL ESCURO 

Calça Oxford na cor preta 

Caçado de Segurança 

Tecido: 

Camisa: Percal 

Calça: Oxford 100% poliéster com elastano 

Serigrafar categoria no bolso da camisa: ENCARREGADO (A) 
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- INCLUÍDO PELA EQUIPE DE PLANEJAMENTO 

15.2 Os uniformes deverão ser entregues mediante recibo, cuja cópia, devidamente acompanhada do 
original para conferência, deverá ser enviada ao servidor responsável pela fiscalização do contrato. 

15.3 Fornecer aos profissionais que serão alocados nos postos de serviço 2 (dois) jogos de uniformes no 
prazo máximo de até 10 (dez) dias após a assinatura do contrato, sendo que deverão ser entregues mais 
2 (dois) jogos de uniformes no prazo máximo de até 6 (seis) meses contados da última entrega; 

15.4 Todos os uniformes estarão sujeitos à prévia aprovação do Contratante, devendo 
a Contratada submeter amostra do modelo, cor e qualidade do material de cada peça que compõe o 
conjunto de uniforme para aprovação, resguardando-se ao Contratante o direito de exigir a substituição 
daqueles julgados inadequados. 

15.5 A Contratada deverá serigrafar os uniformes de acordo com a categoria profissional. 

15.6 Os uniformes deverão ser entregues mediante recibo, cuja cópia, devidamente acompanhada do 
original para conferência, deverá ser enviada ao servidor responsável pela fiscalização do contrato. 

15.7 Substituir os uniformes que apresentarem defeitos ou desgastes, independentemente do prazo 
mínimo estabelecido, sem qualquer custo adicional para o HU-UNIFAP ou para os funcionários. 

15.8 No caso de empregada gestante, os uniformes deverão ser apropriados para a situação, substituindo-
os sempre que estiverem apertados. 

15.9 Não repassar aos funcionários, em hipótese alguma, os custos de qualquer um dos itens de 
uniformes, evitando a duplicidade de pagamento, visto que o valor do uniforme está contido na planilha 
de custos e formação de preços. 

15.10 Os uniformes deverão ser utilizados obrigatoriamente pelos empregados da Contratada que 
desempenharem atividades nos diversos serviços/unidades/setores do HU-UNIFAP, cabendo à 
Contratada, a observância quanto ao cumprimento diário desta exigência. 

15.11 O profissional contratado será responsável pelo zelo do uniforme. 

16. OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 

16.1 Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada, de acordo com as cláusulas 
contratuais e os termos de sua proposta; 

16.2 Exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, por servidor especialmente designado, 
anotando em registro próprio as falhas detectadas, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos 
empregados eventualmente envolvidos, e encaminhando os apontamentos à autoridade competente 
para as providências cabíveis; 

16.2.1 O fiscal designado não deverá ter exercido a função de pregoeiro na licitação que tenha 
antecedido o contrato, a fim de preservar a segregação de funções (TCU, acórdão 1375/2015 – 
Plenário e, TCU, acórdão 2146/2011, Segunda Câmara); 

16.2.2 A designação do fiscal deverá levar em conta potenciais conflitos de interesse, que possam 
ameaçar a qualidade da atividade a ser desenvolvida. (Acórdão TCU 3083/2010 – Plenário); 

16.3 Notificar a Contratada por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições, falhas ou irregularidades 
constatadas no curso da execução dos serviços, fixando prazo para a sua correção, certificando-se que as 
soluções por ela propostas sejam as mais adequadas; 
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16.4 Não permitir que os empregados da Contratada realizem horas extras, exceto em caso de 
comprovada necessidade de serviço, formalmente justificada pela autoridade do órgão para o qual o 
trabalho seja prestado e desde que observado o limite da legislação trabalhista; - INCLUÍDO PELA EQUIPE 
DE PLANEJAMENTO 

16.5 Pagar à Contratada o valor resultante da prestação do serviço, no prazo e condições estabelecidas 
neste Termo de Referência; 

16.6 Efetuar as retenções tributárias devidas sobre o valor da Nota Fiscal/Fatura da Contratada, no que 
couber, em conformidade com o item 6 do Anexo XI da IN SEGES/MP n. 5/2017; 

16.7 Não praticar atos de ingerência na administração da Contratada, tais como: 

16.7.1 Exercer o poder de mando sobre os empregados da Contratada, devendo reportar-se somente 
aos prepostos ou responsáveis por ela indicados, exceto quando o objeto da contratação previr o 
atendimento direto, tais como nos serviços de recepção e apoio ao usuário; 

16.7.2 Direcionar a contratação de pessoas para trabalhar nas empresas Contratadas; 

16.7.3 Promover ou aceitar o desvio de funções dos trabalhadores da Contratada, mediante a 
utilização destes em atividades distintas daquelas previstas no objeto da contratação e em relação à 
função específica para a qual o trabalhador foi contratado; e 

16.7.4 Considerar os trabalhadores da Contratada como colaboradores eventuais do próprio órgão ou 
entidade responsável pela contratação, especialmente para efeito de concessão de diárias e 
passagens. 

INCLUÍDO PELA EQUIPE DE PLANEJAMENTO. 

16.8 Fiscalizar mensalmente, por amostragem, o cumprimento das obrigações trabalhistas, 
previdenciárias e para com o FGTS, especialmente: 

16.8.1 A concessão de férias remuneradas e o pagamento do respectivo adicional, bem como de 
auxílio-transporte, auxílio-alimentação e auxílio-saúde, quando for devido; 

16.8.2 O recolhimento das contribuições previdenciárias e do FGTS dos empregados que efetivamente 
participem da execução dos serviços contratados, a fim de verificar qualquer irregularidade; 

16.8.3 O pagamento de obrigações trabalhistas e previdenciárias dos empregados dispensados até a 
data da extinção do contrato. 

16.9  Fornecer por escrito as informações, esclarecimentos, e demais condições necessárias para o 
desenvolvimento dos serviços objeto do contrato, observado o sigilo das informações; 

16.10  Realizar avaliações periódicas da qualidade dos serviços, após seu recebimento; 

- INCLUÍDO PELA EQUIPE DE PLANEJAMENTO; 

16.11 Analisar os termos de rescisão dos contratos de trabalho do pessoal empregado na prestação dos 
serviços no prazo de 30 (trinta) dias, prorrogável por igual período, após a extinção ou rescisão do 
contrato. 

16.12 Cientificar o órgão de representação judicial da Advocacia-Geral da União para adoção das medidas 
cabíveis quando do descumprimento das obrigações pela Contratada; 
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16.13 Arquivar, entre outros documentos, projetos, "as built", especificações técnicas, orçamentos, 
termos de recebimento, contratos e aditamentos, relatórios de inspeções técnicas após o recebimento 
do serviço e notificações expedidas; 

16.14 Fiscalizar o cumprimento dos requisitos legais, quando a contratada houver se beneficiado da 

preferência estabelecida pelo art. 3º, § 5º, da Lei nº 8.666, de 1993; 

16.15 Assegurar que o ambiente de trabalho, inclusive seus equipamentos e instalações, apresentem 
condições adequadas ao cumprimento, pela Contratada, das normas de segurança e saúde no trabalho, 
quando o serviço for executado em suas dependências, ou em local por ela designado. 

INCLUÍDO PELA EQUIPE DE PLANEJAMENTO. 

16.16 Facilitar por todos seus meios o exercício das funções da Contratada, dando-lhes acesso às 
instalações necessárias à prestação dos serviços contratados, promovendo o bom entendimento entre 
seus funcionários e os empregados da Contratada e cumprindo suas obrigações estabelecidas neste 
contrato; 

16.17 Inspecionar os materiais de consumo, insumos, saneantes utilizados na limpeza e desinfecção dos 
ambientes do Hospital Universitário da Universidade Federal do Amapá (HU-UNIFAP); 

16.18 Prestar aos empregados da Contratada informações e esclarecimentos que eventualmente venham 
a ser solicitados, e que digam respeito à natureza dos serviços que tenham a executar; 

16.19 Caso haja incorreção no faturamento, os documentos de cobrança serão devolvidos para 
regularização e pagos em até 30 (trinta) dias úteis, a contar da sua nova aceitação, não cabendo 
atualização financeira em hipótese alguma; 

16.20 Exigir o imediato afastamento e ou substituição de todo e qualquer empregado ou preposto da 
Contratada que não mereça confiança no trato dos serviços, que produza complicações durante a 
fiscalização, que adote postura inconveniente ou incompatível com o exercício das atribuições que lhe 
foram designadas e/ou que não estejam atendendo a necessidade do serviço; 

16.21 Impedir que terceiros, executem o objeto deste Contrato; 

16.22 Exigir os documentos comprobatórios de Regularidade com a Fazenda Federal composta da 
Certidão Conjunta Negativa relativos aos tributos federais e Dívida Ativa da União emitida pela Secretaria 
da Receita Federal do Brasil, Certidão Negativa de Débitos (CND) junto ao Instituto Nacional de Seguridade 
Social (INSS) e Certidão de Regularidade Fiscal (CRF) junto ao Fundo de garantia por tempo de serviço 
(FGTS); 

16.23 Permitir o livre acesso dos profissionais da Contratada, nas dependências do Contratante, para 
execução dos serviços, desde que devidamente identificados, na presença do fiscal responsável; 

16.24 Rejeitar os serviços executados em desacordo com as obrigações assumidas pela empresa 
Contratada, exigindo sua correção, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, após findado o prazo 
da notificação, sob pena de suspensão do contrato, ressalvados os casos fortuitos ou de força maior, 
devidamente justificado e aceito pelo HU-UNIFAP; 

16.25 Avaliar, mensalmente, a execução dos serviços prestados através do Instrumento de Medição de 
Resultados (IMR) - ANEXO II; 

16.26 Controlar o saldo financeiro e a execução dos serviços, providenciar a emissão da nota de empenho 
e indicar um responsável para contatos e soluções pertinentes; 
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16.27 Proceder a rigoroso controle de qualidade dos itens disponibilizados no recebimento, recusando os 
que estiverem fora das especificações desejadas e das apresentadas nas propostas, sob pena de 
responsabilidade de quem tiver dado causa ao fato; 

16.28 Solicitar, periodicamente, a regularização do cadastro da Contratada junto ao SICAF para que sejam 
efetuados os respectivos pagamentos; 

16.29  Aplicar à Contratada as penalidades regulamentares e contratuais; 

16.30 Exigir que a Contratada, quando tributada pelo regime de incidência não-cumulativa de PIS e 
COFINS, deverá cotar na planilha de custos e formação de preços (que detalham os componentes dos seus 
custos) as alíquotas médias efetivamente recolhidas dessas contribuições; 

16.30.1 Para a comprovação das alíquotas médias efetivas, poderão ser exigidos os documentos de 
Escrituração Fiscal Digital da Contribuição (EFD-Contribuições) para o PIS/PASEP e COFINS dos 
últimos 12 (doze) meses anteriores à apresentação da proposta, ou outro meio hábil, em que seja 
possível demonstrar as alíquotas médias efetivas; 

16.30.2 A comprovação das alíquotas médias efetivas deverá ser feita no momento da repactuação 
ou da renovação contratual a fim de se promover os ajustes necessários decorrentes das oscilações 
dos custos efetivos de PIS e COFINS. 

16.31 Reter o pagamento dos tributos federais previstos no artigo 64 da Lei Nº 9.430 de 27/12/96 e artigo 
34 da Lei 10.833 de 29/12/2003, quando a Contratada não for optante do Regime Especial Unificado de 
Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte – 
SIMPLES NACIONAL. 

16.32  Tomar medidas para que a fiscalização da execução contratual seja realizada de forma adequada 
por profissional com capacidade técnica para tal. 

17. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

17.1 Executar os serviços conforme especificações deste Termo de Referência e de sua proposta, com a 
alocação dos empregados necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas contratuais, além de 
fornecer e utilizar os materiais e equipamentos, ferramentas, insumos, saneantes, e utensílios 
necessários, na qualidade e quantidade mínimas especificadas neste Termo de Referência e em sua 
proposta; 

17.2 Reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo 
fiscal do contrato, os serviços efetuados em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes 
da execução ou dos materiais empregados; 

- INCLUÍDO PELA EQUIPE DE PLANEJAMENTO  

17.3 Manter a execução do serviço nos horários fixados pela Administração; 

17.4 Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, bem como por todo e 
qualquer dano causado à União ou à entidade federal, devendo ressarcir imediatamente a Administração 
em sua integralidade, ficando o Contratante autorizado a descontar da garantia, caso exigida no edital, 
ou dos pagamentos devidos à Contratada, o valor correspondente aos danos sofridos; 

17.5 Vedar a utilização, na execução dos serviços, de empregado que seja familiar de agente público 
ocupante de cargo em comissão ou função de confiança no órgão contratante, nos termos do artigo 7° do 
Decreto n° 7.203, de 2010; 
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17.6 As empresas contratadas que sejam regidas pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) deverão 
apresentar a seguinte documentação no primeiro mês de prestação dos serviços, conforme alínea "g" do 
item 10.1 do Anexo VIII-B da IN SEGES/MP n. 5/2017; 

17.7 Demonstrar a relação dos empregados, contendo nome completo, cargo ou função, salário, horário 
do posto de trabalho, números da carteira de identidade (RG) e da inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas 
(CPF), com indicação dos responsáveis técnicos pela execução dos serviços, quando for o caso; 

17.8 Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) dos empregados admitidos e dos responsáveis 
técnicos pela execução dos serviços, quando for o caso, devidamente assinada pela Contratada; 

17.9 Manter arquivo de exames admissionais, periódicos, demissionais, mudanças de função e retorno ao 
trabalho, conforme preconiza a NR nº 7, que compõe Portaria nº 3.214 de 08/06/78 e suas alterações e 
fornecer cópias destes, caso solicitado pelo Contratante; 

17.10 Apresentar declaração de responsabilidade exclusiva da Contratada sobre a quitação dos encargos 
trabalhistas e sociais decorrentes do contrato; 

17.11 Os documentos acima mencionados deverão ser apresentados para cada novo empregado que se 
vincule à prestação do contrato administrativo. De igual modo, o desligamento de empregados no curso 
do contrato de prestação de serviços deve ser devidamente comunicado, com toda a documentação 
pertinente ao empregado dispensado, à semelhança do que se exige quando do encerramento do 
contrato administrativo; 

17.12 Apresentar relação mensal dos empregados que expressamente optarem por não receber o vale 
transporte; 

17.13 Quando não for possível a verificação da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores – 
SICAF, a empresa Contratada cujos empregados vinculados ao serviço sejam regidos pela CLT deverá 
entregar ao setor responsável pela fiscalização do contrato, até o dia trinta do mês seguinte ao da 
prestação dos serviços, os seguintes documentos: 1) prova de regularidade relativa à Seguridade Social; 
2) certidão conjunta relativa aos tributos federais e à Dívida Ativa da União; 3) certidões que comprovem 
a regularidade perante as Fazendas Distrital e Municipal do domicílio ou sede do contratado; 4) Certidão 
de Regularidade do FGTS – CRF; e 5) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT, conforme alínea 
"c" do item 10.2 do Anexo VIII-B da IN SEGES/MP n. 5/2017; 

17.14 Manter todos os turnos preenchidos, providenciando a imediata substituição, no prazo máximo 
de 01 (uma) hora, após o início do funcionamento dos serviços/unidades/setores dos empregados 
designados para a execução dos serviços, nos casos de afastamento por falta, férias, descanso semanal, 
licença, demissão e outros da espécie, obedecida as disposições da legislação trabalhista vigente; 

17.15 Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigações previstas em Acordo, Convenção, Dissídio 
Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as obrigações 
trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e as demais previstas em legislação específica, cuja 
inadimplência não transfere a responsabilidade ao Contratante; 

 17.16 Não serão incluídas nas planilhas de custos e formação de preços as disposições contidas em 
Acordos, Dissídios ou Convenções Coletivas que tratem de pagamento de participação dos trabalhadores 
nos lucros ou resultados da empresa Contratada, de matéria não trabalhista, de obrigações e direitos que 
somente se aplicam aos contratos com a Administração Pública, ou que estabeleçam direitos não 
previstos em lei, tais como valores ou índices obrigatórios de encargos sociais ou previdenciários, bem 
como de preços para os insumos relacionados ao exercício da atividade; 

17.16 Efetuar o pagamento dos salários dos empregados alocados na execução contratual mediante 
depósito na conta bancária de titularidade do trabalhador, em agência situada na localidade ou região 
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metropolitana em que ocorre a prestação dos serviços, de modo a possibilitar a conferência do 
pagamento por parte do Contratante. Em caso de impossibilidade de cumprimento desta disposição, a 
Contratada deverá apresentar justificativa, a fim de que a Administração analise sua plausibilidade e possa 
verificar a realização do pagamento; 

17.17 Autorizar a Administração contratante, no momento da assinatura do contrato, a fazer o desconto 
nas faturas e realizar os pagamentos dos salários e demais verbas trabalhistas diretamente aos 
trabalhadores, bem como das contribuições previdenciárias e do FGTS, quando não demonstrado o 
cumprimento tempestivo e regular dessas obrigações, até o momento da regularização, sem prejuízo das 
sanções cabíveis; 

17.18 Quando não for possível a realização desses pagamentos pela própria Administração (ex.: por falta 
da documentação pertinente, tais como folha de pagamento, rescisões dos contratos e guias de 
recolhimento), os valores retidos cautelarmente serão depositados junto à Justiça do Trabalho, com o 
objetivo de serem utilizados exclusivamente no pagamento de salários e das demais verbas trabalhistas, 
bem como das contribuições sociais e FGTS decorrentes; 

17.19 Não permitir que o empregado designado para trabalhar em um turno preste seus serviços no turno 
imediatamente subsequente; 

17.20 Instruir seus empregados quanto à necessidade de acatar as Normas Internas da Administração; 

17.21 Instruir seus empregados, no início da execução contratual, quanto à obtenção das informações de 
seus interesses junto aos órgãos públicos, relativas ao contrato de trabalho e obrigações a ele inerentes, 
bem como viabilizar o acesso de seus empregados, via internet, por meio de senha própria, aos sistemas 
da Previdência Social e da Receita do Brasil, com o objetivo de verificar se as suas contribuições 
previdenciárias foram recolhidas, no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, contados do início da prestação 
dos serviços ou da admissão do empregado. Adotando, entre outras, as seguintes medidas: 

17.22 Viabilizar a emissão do cartão cidadão pela Caixa Econômica Federal para todos os empregados, no 
prazo máximo de 60 (sessenta) dias, contados do início da prestação dos serviços ou da admissão do 
empregado; 

17.23 Oferecer todos os meios necessários aos seus empregados para a obtenção de extratos de 
recolhimentos de seus direitos sociais, preferencialmente por meio eletrônico, quando disponível; 

17.24 Relatar ao Contratante toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer da prestação dos 
serviços; 

17.25 Fornecer, sempre que solicitados pelo Contratante, os comprovantes do cumprimento das 
obrigações previdenciárias, do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, e do pagamento dos 
salários e demais benefícios trabalhistas dos empregados colocados à disposição do Contratante; 

17.26 A ausência da documentação pertinente ou da comprovação do cumprimento das obrigações 
trabalhistas, previdenciárias e relativas ao FGTS implicará a retenção do pagamento da fatura mensal, em 
valor proporcional ao inadimplemento, mediante prévia comunicação, até que a situação seja 
regularizada, sem prejuízo das demais sanções cabíveis; 

17.27 Ultrapassado o prazo de 15 (quinze) dias, contados na comunicação mencionada no subitem 
anterior, sem a regularização da falta, a Administração poderá efetuar o pagamento das obrigações 
diretamente aos empregados da Contratada que tenham participado da execução dos serviços objeto do 
contrato, sem prejuízo das demais sanções cabíveis; 

17.28 Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, 
todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 
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17.29 Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do contrato; 

17.30 Não se beneficiar da condição de optante pelo Simples Nacional, salvo as exceções previstas no § 
5º-C do art. 18 da Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006; 

17.31 Comunicar formalmente à Receita Federal a assinatura do contrato de prestação de serviços 
mediante cessão de mão de obra, salvo as exceções previstas no § 5º-C do art. 18 da Lei Complementar 
no 123, de 14 de dezembro de 2006, para fins de exclusão obrigatória do Simples Nacional a contar do 
mês seguinte ao da contratação, conforme previsão do art.17, XII, art.30, §1º, II e do art. 31, II, todos da 
LC 123, de 2006; 

17.32 Para efeito de comprovação da comunicação, a Contratada deverá apresentar cópia do ofício 
enviado à Receita Federal do Brasil, com comprovante de entrega e recebimento, comunicando a 
assinatura do contrato de prestação de serviços mediante cessão de mão de obra, até o último dia útil do 
mês subsequente ao da ocorrência da situação de vedação. 

17.33 Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorrência 
anormal ou acidente que se verifique no local dos serviços. 

17.34 Prestar todo esclarecimento ou informação solicitada pelo Contratante ou por seus prepostos, 
garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos 
à execução do serviço. 

17.35 Paralisar, por determinação do Contratante, qualquer atividade que não esteja sendo executada de 
acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a segurança de pessoas ou bens de terceiros. 

17.36 Promover a guarda, manutenção e vigilância de materiais, ferramentas, e tudo o que for necessário 
à execução dos serviços, durante a vigência do contrato. 

17.37 Promover a organização técnica e administrativa dos serviços, de modo a conduzi-los eficaz e 
eficientemente, de acordo com os documentos e especificações que integram este Termo de Referência, 
no prazo determinado. 

17.38 Conduzir os trabalhos com estrita observância às normas da legislação pertinente, cumprindo as 
determinações dos Poderes Públicos, mantendo sempre limpo o local dos serviços e nas melhores 
condições de segurança, higiene e disciplina. 

17.39 Submeter previamente, por escrito, ao Contratante, para análise e aprovação, qualquer mudança 
no método de execução do serviço que fuja das especificações constantes deste Termo de Referência. 

17.40 Cumprir, durante todo o período de execução do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para 
pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social, bem como as regras de acessibilidade 
previstas na legislação, quando a Contratada houver se beneficiado da preferência estabelecida pela Lei 
nº 13.146, de 2015. 

17.41 Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou municipal, as normas 
de segurança do Contratante; 

17.42 Prestar os serviços dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidos, fornecendo todos os materiais, 
equipamentos e utensílios em quantidade, qualidade e tecnologia adequadas, com a observância às 
recomendações aceitas pela boa técnica, normas e legislação; 

17.43 Assegurar ao Contratante, em conformidade com o previsto no subitem 6.1, “a”e “b”, do Anexo VII 
– F da Instrução Normativa SEGES/MP nº 5, de 25/05/2017: 
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17.43.1 O direito de propriedade intelectual dos produtos desenvolvidos, inclusive sobre as eventuais 
adequações e atualizações que vierem a ser realizadas, logo após o recebimento de cada parcela, de 
forma permanente, permitindo ao Contratante distribuir, alterar e utilizar os mesmos sem limitações; 

17.43.2 Os direitos autorais da solução, do projeto, de suas especificações técnicas, da documentação 
produzida e congêneres, e de todos os demais produtos gerados na execução do contrato, inclusive 
aqueles produzidos por terceiros subcontratados, ficando proibida a sua utilização sem que exista 
autorização expressa do Contratante, sob pena de multa, sem prejuízo das sanções civis e penais 
cabíveis. 

17.44 Atender a SÚMULA Nº 448. ATIVIDADE INSALUBRE. CARACTERIZAÇÃO. PREVISÃO NA NORMA 
REGULAMENTADORA Nº 15 DA PORTARIA DO MINISTÉRIO DO TRABALHO Nº 3.214/78. INSTALAÇÕES 
SANITÁRIAS, podendo dimensionar as equipes específicas para a limpeza de banheiro visando 
proporcionar economicidade à contratação; 

17.45 Contratar, sob sua inteira responsabilidade, os profissionais a serem alocados nas suas instalações, 
observadas as seguintes condições: 

17.45.1 Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na 
condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilização do trabalho do 
menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre; 

17.45.2 Idade mínima de 18 (dezoito) anos; 

17.45.3 Quitação com as obrigações eleitorais; 

17.45.4 Quitação com as obrigações do serviço militar para os profissionais do sexo masculino; 

17.45.5 Aptidão física e mental para o exercício das atribuições; 

17.46 Apresentação, para o fiscal do contrato, dos comprovantes dos requisitos exigidos para o cargo em 
até cinco dias úteis após a assinatura do contrato; 

17.47 Manter disciplina nos locais dos serviços, retirando no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas 
após notificação, qualquer empregado considerado com conduta inconveniente pela Administração. 

17.48 Fornecer os uniformes a serem utilizados por seus empregados, conforme disposto neste Termo de 
Referência, sem repassar quaisquer custos a estes; 

17.49 Manter seu pessoal uniformizado, identificando-os mediante crachás com fotografia recente e 
provendo-os dos Equipamentos de Proteção Individual - EPIs; 

17.50 A Contratada se obriga a observar o uso de uniforme e equipamento de proteção individual e 
coletivo em todos os seus trabalhadores, conforme normas legais. Fica proibida a utilização de adornos 
pelos profissionais durante a execução de serviços nas dependências do HU-UNIFAP; 

17.51 Assumir ainda a responsabilidade pelos encargos fiscais, sociais, previdenciários e outros 
decorrentes da contratação, e no caso de inadimplência do contratado quanto aos encargos trabalhistas, 
previdenciários, fiscais e comerciais não transfere à EBSERH a responsabilidade por seu pagamento, nem 
poderá onerar o objeto do contrato ou restringir a regularização e o uso das obras e edificações, inclusive 
perante o Registro de Imóveis; 

17.52 Recolher aos cofres públicos conforme lhe seja instruído na oportunidade, as importâncias 
referentes às multas que lhe forem aplicadas ou às indenizações devidas, sob pena de serem descontadas 
do pagamento de sua fatura; 
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17.53 Substituir, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, os itens disponibilizados que 
apresentarem defeitos, sem nenhuma despesa para a Administração, sem prejuízo das sanções cabíveis, 
os produtos que apresentarem vícios ou defeitos ocultos que o tornem impróprio ao uso a que é 
destinado, sem nenhuma despesa para a Administração; 

17.54 A Contratada deverá supervisionar a execução dos serviços realizados pelos seus funcionários; 

17.55 Comunicar ao Contratante, no prazo de 72 (setenta e duas) horas que antecede a data da entrega 
dos itens que serão disponibilizados, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, 
com a devida comprovação; 

17.56 Entregar todos os produtos constantes deste Termo de Referência: 

17.57 No primeiro dia de execução do serviço deste Termo de Referência; 

17.58 Pelo preço apresentado na proposta final da Contratada; 

17.59 Com especificações técnicas do produto constantes no presente Termo de Referência; 

17.60 Com garantia contra defeitos de fabricação, a partir da data de entrega na unidade requisitante; 

17.61 Estando o produto íntegro, sob pena de rescisão do ajuste, independentemente das combinações 
legais cabíveis; 

17.62 Em sendo o caso, o objeto deve estar acompanhado do manual do usuário, com uma versão em 
português e da relação da rede de assistência técnica autorizada; 

17.63 Responsabilizar-se pela substituição dos produtos constantes nos itens de fornecimento deste 
Termo de Referência, impossibilitado de uso devido perda ou deterioração de suas características, mesmo 
estando em condições normais de uso e manuseio, devendo ser trocados no prazo máximo a ser 
determinado pelo setor competente, contados a partir da comunicação formal do responsável pela 
Gestão do Contrato.  O ônus de todas as despesas decorrentes da efetivação da troca será da Contratada, 
inclusive da retirada do produto devolvido, no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis. A não retirada dos 
materiais notificados no prazo acima implica no direito do HU-UNIFAP notificar a empresa por não 
cumprimento de contrato; 

17.64 Responsabilizar-se pelos ônus das despesas de transporte, carga e descarga, bem como ônus 
previsto nos ajustes decorrentes de atraso referente à entrega; 

17.65 Zelar pela perfeita execução dos serviços, devendo as falhas que porventura venham a ocorrer 
serem sanadas no prazo máximo de 24 horas; 

17.66 Responsabilizar-se pela logística e o armazenamento dos materiais e equipamentos para a 
realização da prestação dos serviços; 

17.67 A Contratada deverá disponibilizar PREPOSTO NA QUALIDADE DE RESPONSÁVEL TÉCNICO para 
atender na PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E DESINFECÇÃO HOSPITALAR, com 
conhecimento em limpeza e desinfecção de superfícies hospitalares e que tenha formação de nível 
superior em Enfermagem e ou Administração Hospitalar e ou Hotelaria Hospitalar para garantia da 
gestão dos serviços prestados e assegurar os cuidados necessários para mitigar o risco de infecção 
hospitalar relacionado à higienização, utilização e diluição correta dos saneantes e demais serviços 
pertinentes à execução contratual no âmbito do HU-UNIFAP; 

17.68 O Preposto (Responsável Técnico) da empresa Contratada estará incumbindo quanto à segurança 
na manipulação, utilização e diluição dos saneantes seguidas as orientações estabelecidas pelo fabricante 
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do produto, além de se elaborar registros de controle de qualidade, observados o tipo de germicida; 
agente químico e concentração; tempo de contato para ação; influência da luz, temperatura e PH; 
interação com íons; e toxicidade. 

17.69 A dispensação e o controle de estoque dos saneantes, insumos e sanitos será realizada por 
funcionário designado exclusivamente para esta função e supervisionado pelo Preposto (Responsável 
Técnico), sendo que no momento da diluição de saneantes concentrados este funcionário deverá utilizar 
os EPIs necessários (avental, luva, gorro, óculos, máscara); 

17.70 O Preposto (Responsável Técnico) da Contratada deverá executar o registro diário e detalhado do 
tipo de serviço executado, com informações de local (leito ou setor), profissional executante, relatórios 
de observação semanais, relatório/formulário de troca de EPIs, além da manutenção destes registros 
durante o contrato; 

17.71 O Preposto (Responsável Técnico) realizará a inspeção das condições de uso dos equipamentos de 
trabalho e dos equipamentos de segurança; 

17.72 O Preposto (Responsável Técnico) instruirá os empregados a respeito das atividades a serem 
desempenhadas, alertando-os a não executar atividades não abrangidas pelo contrato, devendo a 
Contratada relatar ao Contratante toda e qualquer ocorrência neste sentido, a fim de evitar desvio de 
função. Logo, a empresa Contratada assume o compromisso com a Educação Permanente dos seus 
funcionários e apresentação de lista de frequência; 

17.73 A Contratada deverá adotar a relação de um encarregado para cada trinta serventes, ou fração, 
conforme a Instrução Normativa nº 05/2017; 

17.74 Remunerar o profissional substituto com o salário devido ao profissional substituído, recolhendo-
se os encargos correspondentes e previsto contratualmente; 

17.75 No caso da não execução do serviço será glosada do faturamento mensal, o valor correspondente 
ao Instrumento de Medição de Resultados (ANEXO II); 

17.76 Cumprir rigorosamente toda a legislação aplicável à execução dos serviços contratados e em 
relação aos empregados terceiros; 

17.77 Cumprir rigorosamente a legislação referente à segurança e medicina do trabalho, bem como 
demais orientações conforme Legislações (federais, estaduais e municipais), atentando-se, de forma 
especial, para os preceitos da NR nº 32 do MTE no que diz respeito aos seguintes itens elencados abaixo: 

17.78 Providenciar carro funcional destinado à guarda e transporte dos materiais e produtos 
indispensáveis à realização das atividades; 

17.79 Providenciar materiais e utensílios de limpeza que preservem a integridade física do trabalhador; 

17.80 Fornecer contêineres com adesivos de identificação conforme apontado pelo quadro do item 10.2 
do Termo de Referência referente aos Materiais a serem disponibilizados; 

17.80.1 Realizar a manutenção e substituição em caso de avarias dos contêineres com adesivos de 
identificação sem ônus para a Contratante; 

17.81 Fornecer lixeiras internas com adesivos de identificação conforme apontado pelo quadro do item 
10.2 do Termo de Referência concernente aos Materiais a serem disponibilizados; 

17.81.1 Realizar a manutenção e substituição em caso de avarias das lixeiras internas com adesivos de 
identificação sem ônus para a Contratante; 
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17.82 Fornecer conjuntos de lixeiras externas de acordo com o detalhamento do quadro de materiais a 
serem disponibilizados; 

17.82.1 Efetuar a manutenção e substituição em caso de avarias dos conjuntos de lixeiras externas sem 
ônus para o Contratante; 

17.83 Identificar os saneantes de acordo com as orientações da Anvisa; 

17.84 Proibir a varrição seca nas áreas internas, COM EXCEÇÃO DAS ÁREAS INATIVAS; 

17.85 Proibir o uso de adornos, o ato de fumar e o manuseio de lentes de contato nos postos de trabalho; 

17.86 Proibir o uso de calçados abertos; 

17.87 Proibir a guarda de alimentos em locais não destinados para este fim; 

17.88 Proibir o consumo de alimentos e bebidas nos postos de trabalho; 

17.89 Proibir a utilização de pias de trabalho para fins diversos dos previstos; 

17.90 Oferecer a todos os empregados os treinamentos e equipamentos de segurança compatíveis com 
o cargo ocupado; 

17.91 Substituir definitivamente, sempre que exigido pelo Contratante e independentemente de 
justificativa, todo e qualquer profissional alocado no posto de serviço cuja atuação, permanência ou 
comportamento sejam considerados, pelo Contratante, prejudiciais, inconvenientes ou insatisfatórios à 
disciplina da repartição ou ao interesse do serviço público. Fica vedado o retorno dos profissionais 
substituídos às dependências do Contratante, para cobertura de licenças, dispensas, suspensão ou férias 
de outros profissionais; 

17.92 Criar métodos de incentivo visando a motivar o profissional no desempenho de suas atividades, e 
realizar, às suas expensas, anualmente ou de acordo com as necessidades, treinamento e reciclagem dos 
profissionais, abordando temas de relações interpessoais, atendimento ao público, segurança no trabalho 
de acordo com a NR nº 32 e temas relacionados a cada cargo, de acordo com a necessidade dos postos 
de serviço e sempre que o Contratante entender conveniente, sem que isso gere custos adicionais; 

17.93 Orientar o profissional alocado por metro quadrado de acordo com o grau de criticidade 
a apresentar-se devidamente asseado, barbeado, com unhas cortadas e cabelos presos; 

17.94 Manter disciplina nos locais dos serviços, retirando no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas 
após notificação, qualquer empregado considerado com conduta inconveniente pela Administração; 

17.95 Assumir todas as responsabilidades e tomar as medidas necessárias ao atendimento dos seus 
empregados, acidentados ou com mal súbito; 

17.96 Fixar as escalas de serviços dos colaboradores alocados por metros quadrado conforme grau de 
criticidade nas áreas assistenciais e administrativas mensalmente e ou se houver substituição do 
colaborador; 

17.97 Controlar, juntamente com o preposto da Administração, diariamente, a assiduidade e a 
pontualidade de seu pessoal, bem como as ocorrências havidas; 

17.98 Manter o serviço de limpeza e conservação satisfatório e eficiente durante a vigência do contrato, 
conforme ANEXO II - INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO DE RESULTADOS alusivos às atividades realizadas; 
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17.99 Responder por quaisquer prejuízos que seus empregados ou prepostos comprovadamente causem 
ao patrimônio do Contratante, ou a terceiros, durante a permanência no local de serviço, decorrentes de 
ação ou omissão, culposa ou dolosa, procedendo imediatamente aos reparos ou indenizações cabíveis e 
assumindo o ônus decorrente; 

17.100 Apresentar ao Contratante a relação nominal dos empregados em atividade, informando os 
respectivos endereços residenciais, com o número do telefone, bem como a comprovação do vínculo 
empregatício, comunicando qualquer alteração; 

17.101 A Contratada deverá atender às determinações da Portaria nº 409, de 21 de Dezembro de 2016, 
do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, que dispõe sobre as garantias contratuais 
ao trabalhador na execução indireta de serviços e os limites à terceirização de atividades, no âmbito da 
Administração Pública federal direta, autárquica e fundacional e das empresas estatais federais 
controladas pela União; 

 17.102 O atraso no pagamento de fatura por parte do Contratante, decorrente de circunstâncias diversas, 
não exime a Contratada de promover o pagamento dos empregados nas datas regulamentares; 

17.103 Implantar, no prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos, após a assinatura do contrato, o Sistema 
de Controle Eletrônico de frequência; exercendo por meio do mesmo, a frequência, a assiduidade e a 
pontualidade de seus empregados e apresentar a folha de ponto eletrônico de frequência, mensalmente 
ou quando solicitado pelo Gestor, abatendo faltas e atrasos por ocasião da elaboração da fatura; 

17.104 Elaborar o plano de férias anual dos seus colaboradores visando evitar prejuízos à prestação dos 
serviços e apresentá-lo com antecedência mínima de 4 meses ao Setor de Hotelaria Hospitalar/HU-
UNIFAP; 

17.105 Executar os serviços conforme especificações do Termo de Referência e de sua proposta, com os 
recursos necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas contratuais; 

17.106 Cabe à Contratada fornecer aos seus funcionários as Ordens de Serviços de acordo com as funções 
e atividades executadas; 

17.107 Cabe à Contratada manter colaboradores capacitados para atividades a Movimentação de 
pacientes e Riscos Biológicos (NR nº 32) bem como demais capacitações e os exames médicos de acordo 
com atividades desenvolvidas no HU-UNIFAP, conforme determina as Normas Regulamentadoras; 

17.108 Cabe à Contratada apresentar os relatórios de inspeção/manutenção dos seus equipamentos de 
trabalho conforme determina a NR nº 12; 

17.109 Cabe a Contratada atender as determinações da NR nº 5 – CIPA, bem como, indicar para o 
Contratante os documentos comprobatórios e a participação de representante desta comissão na CIPA 
do HU-UNIFAP; 

17.110 Cabe a Contratada atender as determinações da NR nº 4 – SESMT, no que diz respeito ao 
dimensionamento do SESMT, em função do número de funcionários da mesma e do grau de risco da 
empresa contratante (Grau de risco 3). Atendendo ao Quadro 2 dessa Norma Regulamentadora: 
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17.111 Cabe à Contratada apresentar ao Contratante os seguintes documentos: LT-CAT, PPRA, PCMSO, 
ASOs-Atestado de Saúde ocupacional, documentos de Capacitações de Colaboradores, comprovações de 
Treinamentos e capacitações realizadas no prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos, após a assinatura 
do contrato; 

17.112 Cabe à contratada fornecer os EPIs necessários de acordo com as atividades /riscos a serem 
desenvolvidas e registrar o fornecimento dos mesmos em Ficha de Entrega de EPI – Individual e promover 
o devido treinamento dos mesmos aos colaboradores e apresentar ao Contratante ATÉ O DIA 05(cinco) 
DE CADA MÊS; 

17.113 Disponibilizar dosimetria pessoal para empregados alocados em área de campo de radiação X e 
Gama; 

17.114 Realizar leitura de doses mensais de radiação recebidas por Indivíduos ocupacionalmente 
expostos (IOEs) do HU-UNIFAP; 

17.115 Realizar registro de doses mensais de radiação recebidas por Indivíduos ocupacionalmente 
expostos (IOEs) do HU-UNIFAP; 

17.116 Os relatórios de doses mensais deverão ser assinados por profissional especialista e 
devidamente certificado pela Comissão Nacional de Energia Nuclear; 

17.117 Todos os relatórios devem conter ao menos as informações abaixo: Dados do usuário, Período 
de medição e Data da emissão; 

17.118 Ser laboratório credenciado pela Comissão Nacional de Energia Nuclear (CNEN), sendo assim 
possuir certificação concedida pelo Instituto de Radioproteção e Dosimetria da Comissão Nacional de 
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Energia Nuclear – Comitê de Avaliação de Serviços de Ensaios e Calibração – Comissão Nacional de 
Energia Nuclear – IRD/CASEC/CNEN para realização do Serviço de Monitoração Individual Externa de 
Corpo Inteiro em Exposição Externa em campo de radiação X e Gama; 

17.119 Cabe à Contratada substituir de imediato toda vez que os equipamentos de Trabalho apresentar 
defeitos como: MOPs, EPIs e outros; 

17.120 Cabe à empresa Contratada encaminhar a nota fiscal mensalmente referente ao fornecimento dos 
insumos, EPIs, equipamentos e uniformes ATÉ O DIA 05(cinco) DE CADA MÊS; 

17.121 Atender às recomendações da Instrução Normativa nº 05/2017 e suas atualizações; 

17.122 As áreas contratadas poderão sofrer alteração de criticidade, localização e metragem, 
considerando a inevitabilidade de agrupamento de serviços de acordo com o fluxo de 
complementaridade das atividades; 

17.123 AS ÁREAS CONTRATADAS INTERDITADAS EM FUNÇÃO DA FASE DE ABERTURA DOS SERVIÇOS 
ASSISTENCIAIS SERÃO PAGAS COMO ÁREAS INATIVAS, ENQUANTO NÃO HOUVER A ATIVAÇÃO DAS 
ÁREAS; 

17.124 As áreas contratadas interditadas por reforma sofrerão glosa mensalmente, enquanto perdurar 
a reforma e ou obra; 

17.125 Atender à RDC nº 07, de 24/02/2010 (ANEXO V), Art. 14, VII -
Funcionários exclusivos para serviço de limpeza da unidade, em cada turno das Unidades de Terapia 
Intensiva; 

17.126 Apresentar cópia do Manual de Procedimentos do serviço de tratamento especializado de limpeza, 
conservação e desinfecção de ambiente hospitalar, no ato da assinatura do Contrato, contendo todas as 
rotinas operacionais identificadas abaixo: 

17.126.1 Organograma da Empresa, quadro de pessoal, qualificação, atribuição e jornada de trabalho; 

17.126.2 Procedimento Operacional Padrão; 

17.126.3 Descrição de uniformes; 

17.126.4 Descrição de EPIs; 

17.126.5 Descrição dos procedimentos da empresa em relação à saúde dos seus funcionários, tais 
como: programa médico de prevenção, vacinação, orientação, tratamentos entre outros; 

17.126.6 Conteúdo programático do programa de desenvolvimento de capacitação profissional; 

17.126.7 Alvará de Funcionamento;  

17.127 Cumprir rigorosamente os prazos e especificações de execução dos serviços previamente 
estabelecidos; 

17.128 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 1977, regulamentada pela 
Portaria nº 3.214, de 08 de junho de 1978, 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, 
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Ficha de fornecimento de Equipamento de Proteção Individual, comprovantes de treinamento, 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 1978, Portaria nº. 485 de 11 de novembro de 2005, do Ministério do Trabalho e Emprego, 
que aprova a Norma Regulamentadora nº 32, e instalando e mantendo os Serviços Especializados em 
Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho (SESMT) e Comissão Interna de Prevenção de 
Acidentes - CIPA, considerando o número total de trabalhadores nos serviços, para o fiel cumprimento da 
legislação em vigor; 

17.129 Estabelecer Programa de Segurança baseado na Portaria nº 485 de 11 de novembro de 2005 do 
Ministério do Trabalho e Emprego; 

17.130 Fazer seguro de seus trabalhadores contra riscos de acidentes de trabalho, responsabilizando-se, 
também, pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, resultantes da execução do 
contrato, conforme exigência legal; 

17.131 Cumprir a Legislação vigente para controle de infecções hospitalares, visando assegurar a 
qualidade dos serviços prestados; 

17.132 Respeitar as normas aplicáveis quando da manipulação de produtos químicos utilizando produtos 
na quantidade necessária à boa execução do objeto contratado e assumindo integral responsabilidade 
perante órgãos fiscalizadores. Observar conduta adequada na utilização dos produtos químicos, materiais 
e equipamentos, objetivando correta higienização dos utensílios e das instalações objeto da prestação 
dos serviços. Utilizar somente produtos químicos registrados pela ANVISA; 

17.133 Manter em rigorosa pontualidade o pagamento de seus empregados e demais encargos 
decorrentes do contrato de trabalho, inclusive quanto às anotações das respectivas Carteiras de Trabalho 
e Previdência Social; 

17.134 A Contratada deverá realizar rigoroso processo de limpeza e desinfecção dos ambientes do HU-
UNIFAP; 

17.135 A Contratada deverá utilizar dosador automáticos para a diluição dos saneantes; 

17.136 Fornecer, instalar, e substituir quando necessário, os dispensers de álcool gel, papel higiênico, 
papel toalha e sabonete espuma em quantidade suficiente e qualidade necessária para a execução dos 
serviços; 

17.137 Cabe à empresa Contratada realizar o controle de estoque dos saneantes e encaminhar ATÉ O DIA 
05(cinco) DE CADA MÊS; 

17.138 A Contratada deverá apresentar diariamente ao Setor de Hotelaria Hospitalar a PLANILHA DE 
CONTROLE DAS LIMPEZAS TERMINAL DOS LEITOS (ANEXO XVI), conforme modelo do Humap-UFMS;  

17.139 A Contratada deverá apresentar diariamente ao Setor de Hotelaria Hospitalar a PLANILHA DE 
CONTROLE DE DISPENSAÇÃO DE INSUMOS (ANEXO XIII), conforme modelo do Humap-UFMS; 

17.140 A Contratada deverá apresentar diariamente ao Setor de Hotelaria Hospitalar a PLANILHA DE 
CONTROLE DE DISPENSAÇÃO DE SANEANTES (ANEXO XII), conforme modelo do Humap-UFMS; 

17.141 A Contratada deverá apresentar diariamente ao Setor de Hotelaria Hospitalar a PLANILHA DE 
CONTROLE DE DISPENSAÇÃO DE SANITOS (ANEXO XIV), conforme modelo do Humap-UFMS; 

17.142 A Contratada deverá apresentar mensalmente ao Setor de Hotelaria Hospitalar o 
CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DAS LIMPEZAS TERMINAIS PROGRAMADAS DAS SEGUINTES 
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ÁREAS: CRÍTICAS, SEMICRÍTICAS E NÃO CRÍTICAS, ATÉ O DIA 05(cinco) DE CADA MÊS, conforme modelo 
do Humap-UFMS; 

17.143  Cabe à empresa Contratada realizar o atendimento do help desk dos serviços de limpeza, 
conservação e desinfecção dos ambientes diariamente; 

17.144 Cabe à empresa Contratada identificar os sacos de lixos dos resíduos dos grupos A e D utilizando 
etiquetas de identificação e ou outra solução mais adequada; 

17.145 A cada período de 12 meses de vigência do contrato de trabalho, a Contratada deverá encaminhar 
termo de quitação anual das obrigações trabalhistas, na forma do art. 507-B da CLT, ou comprovar a 
adoção de providências voltadas à sua obtenção, relativamente aos empregados alocados, em dedicação 
exclusiva, na prestação de serviços contratados. 

17.146 O termo de quitação anual efetivado deverá ser firmado junto ao respectivo Sindicato dos 
Empregados e obedecerá ao disposto no art. 507-B, parágrafo único, da CLT. 

17.147 Para fins de comprovação da adoção das providências a que se refere o presente item, será aceito 
qualquer meio de prova, tais como: recibo de convocação, declaração de negativa de negociação, ata de 
negociação, dentre outros. 

17.148 Os casos omissos serão analisados pelos representantes legais das partes, sem que haja prejuízo 
para nenhuma destas, tendo por base o que dispõe a legislação vigente e aplicável à espécie; 

17.149 Não haverá pagamento adicional pelo Contratante à Contratada em razão do cumprimento das 
obrigações previstas neste item; 

17.150 Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua 
proposta, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório 
para o atendimento ao objeto de licitação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos 
incisos do § 1º do art. 57 da Lei nº 8.666, de 1993; 

17.151 Realizar a transição contratual com transferência de conhecimento, tecnologia e técnicas 
empregadas, sem perda de informações, podendo exigir, inclusive, a capacitação dos técnicos do 
Contratante ou da nova empresa que continuará a execução dos serviços; 

17.152 Encaminhar ao Contratante os Termos de Rescisão de Contrato de Trabalho após a extinção ou 
rescisão do contrato de empregado da Contratada; 

17.153 Atender às solicitações da Contratante quanto à substituição dos empregados alocados, no prazo 
fixado pelo fiscal do contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento das obrigações 
relativas à execução do serviço, conforme descrito neste Termo de Referência; 

17.154 A Contratada deverá fornecer Balança plataforma de baixo perfil com capacidade 1.000kg, com 
divisão de 200g, laudo de aferição INMETRO. A plataforma deverá ser em aço inoxidável com 
disponibilidade de fixação no piso ou no fundo de poço, pés com regulagem de altura e autocorreção 
de alinhamento e oscilação, comprimento de 1200mm, largura de no mínimo 1200mm, altura total 
máxima em relação ao piso de 100mm para facilitar o deslocamento da carga a ser pesada; Carga 
mínima admissível: no máximo 4 kg; deve conservar suas propriedades metrológicas a temperatura de 
+40 graus; Plataforma de baixo perfil para facilitar acesso; não deve possuir coluna; Sistema de pesagem 
com 4 células de carga; os elementos integrantes da balança, indicador de pesagem e plataforma, 
deverão ter a mesma marca obrigatoriamente. 

18. DA SUBCONTRATAÇÃO 
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18.1 Não será admitida a subcontratação do objeto licitatório. 

19. ALTERAÇÃO SUBJETIVA 

19.1 É admissível a fusão, cisão ou incorporação da Contratada com/em outra pessoa jurídica, desde que 
sejam observados pela nova pessoa jurídica todos os requisitos de habilitação exigidos na licitação 
original; sejam mantidas as demais cláusulas e condições do contrato; não haja prejuízo à execução do 
objeto pactuado e haja a anuência expressa da Administração à continuidade do contrato. 

20. DO CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO - ADAPTADO PELA EQUIPE DE PLANEJAMENTO 

20.1 A Contratada manterá preposto da empresa no local da execução do objeto, durante todo o período 
de execução dos serviços. 

20.2 O acompanhamento e a fiscalização da execução do contrato consistem na verificação da 
conformidade da prestação dos serviços, dos materiais, técnicas e equipamentos empregados, de forma 
a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, que serão exercidos por um ou mais representantes do 
Contratante, especialmente designados, especialmente designado na forma dos arts. 67 e 73 da Lei nº 
8.666/93. 

20.3 O representante do Contratante deverá ter a qualificação necessária para o acompanhamento e 
controle da execução dos serviços e do contrato. 

20.4 A verificação da adequação da prestação do serviço deverá ser realizada com base nos critérios 
previstos neste Termo de Referência. 

20.5  A fiscalização administrativa poderá ser efetivada com base em critérios estatísticos, levando-se em 
consideração falhas que impactem o contrato como um todo e não apenas erros e falhas eventuais no 
pagamento de alguma vantagem a um determinado empregado. 

20.6 A fiscalização do contrato, ao verificar que houve subdimensionamento da produtividade pactuada, 
sem perda da qualidade na execução do serviço, deverá comunicar à autoridade responsável para que 
esta promova a adequação contratual à produtividade efetivamente realizada, respeitando-se os limites 
de alteração dos valores contratuais previstos no §1º do artigo 65 da Lei no 8.666, de 1993. 

20.7 A conformidade do material/técnica/equipamento a ser utilizado na execução dos serviços deverá 
ser verificada juntamente com o documento da Contratada que contenha a relação detalhada dos 
mesmos, de acordo com o estabelecido neste Termo de Referência, informando as respectivas 
quantidades e especificações técnicas, tais como: marca, qualidade e forma de uso. 

20.8 O representante da Contratante deverá promover o registro das ocorrências verificadas, adotando 
as providências necessárias ao fiel cumprimento das cláusulas contratuais, conforme o disposto nos §§ 1º 
e 2º do art. 67 da Lei nº 8.666, de 1993. 

20.9 Na fiscalização do cumprimento das obrigações trabalhistas e sociais exigir-se-á, dentre outras, as 

seguintes comprovações (os documentos poderão ser originais ou cópias autenticadas por cartório 

competente ou por servidor da Administração), no caso de empresas regidas pela Consolidação das Leis 

do Trabalho (CLT):  

20.9.1 no primeiro mês da prestação dos serviços, a CONTRATADA deverá apresentar a seguinte 

documentação:   

20.9.1.1 relação dos empregados, contendo nome completo, cargo ou função, horário do posto de 

trabalho, números da carteira de identidade (RG) e da inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas 

(CPF), com indicação dos responsáveis técnicos pela execução dos serviços, quando for o caso; 
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20.9.1.2 Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) dos empregados admitidos e dos 

responsáveis técnicos pela execução dos serviços, quando for o caso, devidamente assinada pela 

CONTRATADA;  

20.9.1.3 exames médicos admissionais dos empregados da CONTRATADA que prestarão os 

serviços; e 

20.9.1.4 declaração de responsabilidade exclusiva da contratada sobre a quitação dos encargos 

trabalhistas e sociais decorrentes do contrato. 

20.9.2 entrega até o dia trinta do mês seguinte ao da prestação dos serviços ao setor responsável pela 

fiscalização do contrato dos seguintes documentos, quando não for possível a verificação da 

regularidade destes no Sistema de Cadastro de Fornecedores (SICAF):  

20.9.2.1 Certidão Negativa de Débitos relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da 

União (CND);   

20.9.2.2 certidões que comprovem a regularidade perante as Fazendas Estadual, Distrital e 

Municipal do domicílio ou sede do contratado;   

20.9.2.3 Certidão de Regularidade do FGTS (CRF); e   

20.9.2.4 Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT).   

20.9.3 entrega, quando solicitado pela CONTRATANTE, de quaisquer dos seguintes documentos: 

20.9.3.1  extrato da conta do INSS e do FGTS de qualquer empregado, a critério da CONTRATANTE;  

20.9.3.2 cópia da folha de pagamento analítica de qualquer mês da prestação dos serviços, em que 

conste como tomador CONTRATANTE; 

20.9.3.3  cópia dos contracheques dos empregados relativos a qualquer mês da prestação dos 

serviços ou, ainda, quando necessário, cópia de recibos de depósitos bancários;   

20.9.3.4  comprovantes de entrega de benefícios suplementares (vale-transporte, vale-

alimentação, entre outros), a que estiver obrigada por força de lei ou de Convenção ou Acordo 

Coletivo de Trabalho, relativos a qualquer mês da prestação dos serviços e de qualquer 

empregado; e   

20.9.3.5  comprovantes de realização de eventuais cursos de treinamento e reciclagem que forem 

exigidos por lei ou pelo contrato. 

20.9.4 entrega de cópia da documentação abaixo relacionada, quando da extinção ou rescisão do 

contrato, após o último mês de prestação dos serviços, no prazo definido no contrato:   

20.9.4.1 termos de rescisão dos contratos de trabalho dos empregados prestadores de serviço, 

devidamente homologados, quando exigível pelo sindicato da categoria;  

20.9.4.2 guias de recolhimento da contribuição previdenciária e do FGTS, referentes às rescisões 

contratuais;   

20.9.4.3 extratos dos depósitos efetuados nas contas vinculadas individuais do FGTS de cada 

empregado dispensado;   

20.9.4.4  exames médicos demissionais dos empregados dispensados.   

20.10 A cada período de 12 meses de vigência do contrato de trabalho, a contratada deverá encaminhar 

termo de quitação anual das obrigações trabalhistas, na forma do art. 507-B da CLT, ou comprovar a 

adoção de providências voltadas à sua obtenção, relativamente aos empregados alocados, em dedicação 

exclusiva, na prestação de serviços contratados. 
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20.10.1 O termo de quitação anual efetivado deverá ser firmado junto ao respectivo Sindicato dos 

Empregados e obedecerá ao disposto no art. 507-B, parágrafo único, da CLT. 

20.10.2 Para fins de comprovação da adoção das providências a que se refere o presente item, será 

aceito qualquer meio de prova, tais como: recibo de convocação, declaração de negativa de 

negociação, ata de negociação, dentre outros. 

20.10.3 Não haverá pagamento adicional pela Contratante à Contratada em razão do cumprimento 

das obrigações previstas neste item. 

20.11 Sempre que houver admissão de novos empregados pela contratada, os documentos elencados no 

subitem 20.9.1 acima deverão ser apresentados. 

20.12 A Contratante deverá analisar a documentação solicitada nos subitens acima no prazo de 30 (trinta) 

dias após o recebimento dos documentos, prorrogáveis por mais 30 (trinta) dias, justificadamente. 

20.13  Em caso de indício de irregularidade no recolhimento das contribuições previdenciárias, os fiscais 

ou gestores do contrato deverão oficiar à Receita Federal do Brasil (RFB).  

20.14  Em caso de indício de irregularidade no recolhimento da contribuição para o FGTS, os fiscais ou 

gestores do contrato deverão oficiar à Superintendência Regional do Trabalho.  

20.15 O descumprimento total ou parcial das obrigações e responsabilidades assumidas pela 
Contratada ensejará a aplicação de sanções administrativas, previstas neste Termo de Referência e na 
legislação vigente, podendo culminar em rescisão contratual, conforme disposto nos artigos 77 e 80 da 
Lei nº 8.666, de 1993. 

20.16 A Contratante poderá conceder prazo para que a Contratada regularize suas obrigações trabalhistas 

ou suas condições de habilitação, sob pena de rescisão contratual, quando não identificar má-fé ou a 

incapacidade de correção. 

20.17 Caso não seja apresentada a documentação comprobatória do cumprimento das obrigações 

trabalhistas, previdenciárias e para com o FGTS, a CONTRATANTE comunicará o fato à CONTRATADA e 

reterá o pagamento da fatura mensal, em valor proporcional ao inadimplemento, até que a situação seja 

regularizada.  

20.17.1 Não havendo quitação das obrigações por parte da Contratada no prazo de quinze dias, a 

Contratante poderá efetuar o pagamento das obrigações diretamente aos empregados da contratada 

que tenham participado da execução dos serviços objeto do contrato.  

20.17.2 O sindicato representante da categoria do trabalhador deverá ser notificado pela Contratante 

para acompanhar o pagamento das verbas mencionadas.  

20.17.3 Tais pagamentos não configuram vínculo empregatício ou implicam a assunção de 

responsabilidade por quaisquer obrigações dele decorrentes entre a contratante e os empregados da 

Contratada.  

20.18 O contrato só será considerado integralmente cumprido após a comprovação, pela Contratada, do 

pagamento de todas as obrigações trabalhistas, sociais e previdenciárias e para com o FGTS referentes à 

mão de obra alocada em sua execução, inclusive quanto às verbas rescisórias. 

20.19 A Contratada é responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais 

resultantes da execução do contrato. 

20.19.1 A inadimplência da Contratada, com referência aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais 

não transfere à Administração Pública a responsabilidade por seu pagamento. 



Câmara Nacional de Modelos de Licitações e Contratos Administrativos da Consultoria-Geral da União 
Termo de Referência – Serviços Continuados com Dedicação Exclusiva de Mão-de-Obra 
Atualização: Julho/2021 

20.20 A fiscalização administrativa observará, ainda, as diretrizes relacionadas no item 10 do Anexo VIII-

B da Instrução Normativa nº 5, de 26 de maio de 2017. 

20.21 As atividades de gestão e fiscalização da execução contratual devem ser realizadas de forma 
preventiva, rotineira e sistemática, podendo ser exercidas por servidores, equipe de fiscalização ou único 
servidor, desde que, no exercício dessas atribuições, fique assegurada a distinção dessas atividades e, em 
razão do volume de trabalho, não comprometa o desempenho de todas as ações relacionadas à Gestão 
do Contrato. 

20.22 A nomeação da equipe de fiscalização do Contrato e do respectivo Gestor do Contrato observará 
as atribuições legais e regimentais da Superintendência, sendo suas designações realizadas através de 
Portaria da Autoridade competente, no momento da elaboração do contrato, indicado pelo setor 
solicitante. 

20.23 A fiscalização técnica dos contratos avaliará constantemente a execução do objeto e utilizará 
o Instrumento de medição de resultado conforme o ANEXO II - INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO DE 
RESULTADOS, devendo haver o redimensionamento no pagamento com base nos indicadores 
estabelecidos, sempre que a Contratada: 

a) não produzir os resultados, deixar de executar, ou não executar com a qualidade mínima exigida as 
atividades contratadas; ou 

b) deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execução do serviço, ou utilizá-los 
com qualidade ou quantidade inferior à demandada. 

20.24 A utilização do IMR não impede a aplicação concomitante de outros mecanismos para a avaliação 
da prestação dos serviços. 

20.25 Durante a execução do objeto, o fiscal técnico deverá monitorar constantemente o nível de 
qualidade dos serviços para evitar a sua degeneração, devendo intervir para requerer à Contratada a 
correção das faltas, falhas e irregularidades constatadas. 

20.26 O fiscal técnico deverá apresentar ao preposto da Contratada a avaliação da execução do objeto 
ou, se for o caso, a avaliação de desempenho e qualidade da prestação dos serviços realizada. 

20.27 Em hipótese alguma, será admitido que a própria Contratada materialize a avaliação de 
desempenho e qualidade da prestação dos serviços realizada. 

20.28 A Contratada poderá apresentar justificativa para a prestação do serviço com menor nível de 
conformidade, que poderá ser aceita pelo fiscal técnico, desde que comprovada a excepcionalidade da 
ocorrência, resultante exclusivamente de fatores imprevisíveis e alheios ao controle do prestador. 

20.29 Na hipótese de comportamento contínuo de desconformidade da prestação do serviço em relação 
à qualidade exigida, bem como quando esta ultrapassar os níveis mínimos toleráveis previstos nos 
indicadores, além dos fatores redutores, devem ser aplicadas as sanções à Contratada de acordo com as 
regras previstas no ato convocatório. 

20.30 O fiscal técnico poderá realizar avaliação diária, semanal ou mensal, desde que o período escolhido 
seja suficiente para avaliar ou, se for o caso, aferir o desempenho e qualidade da prestação dos serviços. 

20.31 A conformidade do material a ser utilizado na execução dos serviços deverá ser verificada 
juntamente com o documento da Contratada que contenha sua relação detalhada, de acordo com o 
estabelecido neste Termo de Referência e na proposta, informando as respectivas quantidades e 
especificações técnicas, tais como: marca, qualidade e forma de uso. 
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20.32 As disposições previstas nesta cláusula não excluem o disposto no Anexo VIII da Instrução 
Normativa SLTI/MP nº 05, de 2017, aplicável no que for pertinente à contratação. 

20.33 A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, 
inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas, 
vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorrência desta, 
não implica corresponsabilidade do Contratante ou de seus agentes, gestores e fiscais. 

21. DO RECEBIMENTO E ACEITAÇÃO DO OBJETO 

21.1 A avaliação da execução do objeto utilizará o Instrumento de Medição de Resultado (IMR), previsto 
no Anexo II deste termo de referência, devendo haver o redimensionamento no pagamento com base 
nos indicadores estabelecidos, sempre que a CONTRATADA: 

a) não produzir os resultados, deixar de executar, ou não executar com a qualidade mínima exigida 

as atividades contratadas; ou 

b) deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execução do serviço, ou utilizá-

los com qualidade ou quantidade inferior à demandada. 

21.2 A aferição da execução contratual para fins de pagamento considerará, dentre outros estabelecidos 

neste termo,  os seguintes critérios: 

21.2.1 designação formal da equipe de fiscalização e gestão contratual; 

21.2.2 comunicação formal, preferencialmente via e-mail, entre os atores do respectivo contrato; 

21.2.3 evolução das fases de implantação das áreas a serem limpas durante a execução contratual; 

21.2.4 disponibilização dos materiais, saneantes, equipamentos, uniformes, e demais utensílios 

necessários e suficientes para a correta execução do objeto; 

21.2.5 aplicação de glosas em caso de não atendimento do IMR onde não houve atendimento do 

resultado esperado. 

21.3 Nos termos do item 1, do Anexo VIII-A da Instrução Normativa SEGES/MP nº 05, de 2017, será 

indicada a retenção ou glosa no pagamento, proporcional à irregularidade verificada, sem prejuízo das 

sanções cabíveis, caso se constate que a Contratada: 

21.3.1 não produziu os resultados acordados; 

21.3.2 deixou de executar as atividades contratadas, ou não as executou com a qualidade mínima 

exigida; 

21.3.3 deixou de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos para a execução do serviço, ou 

utilizou-os com qualidade ou quantidade inferior à demandada. 

22. DO RECEBIMENTO E ACEITAÇÃO DO OBJETO 

22.1 A emissão da Nota Fiscal/Fatura deve ser precedida do recebimento definitivo dos serviços, nos 
termos abaixo.  

22.2 No prazo de até 5 dias corridos do adimplemento da parcela, a Contratada deverá entregar toda a 
documentação comprobatória do cumprimento da obrigação contratual;  

22.3 O recebimento provisório será realizado pelo fiscal técnico, fiscal administrativo, fiscal setorial ou 
equipe de fiscalização, através da elaboração de relatório circunstanciado, em consonância com as suas 
atribuições, contendo o registro, a análise e a conclusão acerca das ocorrências na execução do contrato 
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e demais documentos que julgarem necessários, devendo encaminhá-los ao gestor do contrato para 
recebimento definitivo.  

22.3.1 Quando a fiscalização for exercida por um único servidor, o relatório circunstanciado deverá 
conter o registro, a análise e a conclusão acerca das ocorrências na execução do contrato, em relação 
à fiscalização técnica e administrativa e demais documentos que julgar necessários, devendo 
encaminhá-los ao gestor do contrato para recebimento definitivo. 

22.4 Para efeito de recebimento provisório, ao final de cada período mensal, 

22.4.1 o fiscal técnico do contrato deverá apurar o resultado das avaliações da execução do objeto e, 

se for o caso, a análise do desempenho e qualidade da prestação dos serviços realizados em 

consonância com os indicadores previstos no ato convocatório, que poderá resultar no 

redimensionamento de valores a serem pagos à contratada, registrando em relatório a ser 

encaminhado ao gestor do contrato;  

22.4.2 o fiscal administrativo deverá verificar a efetiva realização dos dispêndios concernentes aos 

salários e às obrigações trabalhistas, previdenciárias e com o FGTS do mês anterior, dentre outros, 

emitindo relatório que será encaminhado ao gestor do contrato. 

22.5 A Contratada fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, 
no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da 
execução ou materiais empregados, cabendo à fiscalização não atestar a última e/ou única medição de 
serviços até que sejam sanadas todas as eventuais pendências que possam vir a ser apontadas no 
Recebimento Provisório. 

22.6 O recebimento provisório também ficará sujeito, quando cabível, à conclusão de todos os testes de 
campo e à entrega dos Manuais e Instruções exigíveis. 

22.7 No prazo de até 10 dias corridos a partir do recebimento dos documentos da Contratada, cada fiscal 
ou a equipe de fiscalização deverá elaborar Relatório Circunstanciado em consonância com suas 
atribuições, e encaminhá-lo ao gestor do contrato. 

22.8 Da mesma forma, ao final de cada período de faturamento mensal, o fiscal administrativo deverá 
verificar as rotinas previstas no Anexo VIII-B da IN SEGES/MP nº 5/2017, no que forem aplicáveis à 
presente contratação, emitindo relatório que será encaminhado ao gestor do contrato. - INCLUIDO 

22.9 Será considerado como ocorrido o recebimento provisório com a entrega do relatório 
circunstanciado ou, em caso de haver mais de um a ser feito, com a entrega do último. 

22.9.1 Na hipótese de a verificação a que se refere o parágrafo anterior não ser procedida 
tempestivamente, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento provisório no dia do 
esgotamento do prazo. 

22.10 No prazo de até 10 (dez) dias corridos a partir do recebimento provisório dos serviços, o Gestor do 
Contrato deverá providenciar o recebimento definitivo, ato que concretiza o ateste da execução dos 
serviços, obedecendo às seguintes diretrizes: 

22.10.1 Realizar a análise dos relatórios e de toda a documentação apresentada pela fiscalização e, 
caso haja irregularidades que impeçam a liquidação e o pagamento da despesa, indicar as cláusulas 
contratuais pertinentes, solicitando à Contratada, por escrito, as respectivas correções; 

22.10.2 Emitir Termo Circunstanciado para efeito de recebimento definitivo dos serviços prestados, 
com base nos relatórios e documentações apresentadas; 
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22.10.3 Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato dimensionado 
pela fiscalização, com base no Instrumento de Medição de Resultado (IMR), ou instrumento 
substituto. 

22.11 O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da Contratada pelos 
prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato, ou, em qualquer época, das garantias concedidas 
e das responsabilidades assumidas em contrato e por força das disposições legais em vigor (Lei n° 10.406, 
de 2002). 

22.12 Os serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as 
especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser 
corrigidos/refeitos/substituídos no prazo fixado pelo fiscal do contrato, às custas da Contratada, sem 
prejuízo da aplicação de penalidades. 

23. DO PAGAMENTO 

23.1  A emissão da Nota Fiscal/Fatura será precedida do recebimento definitivo do serviço, conforme este 
Termo de Referência. 

23.2 Quando houver glosa parcial dos serviços, a contratante deverá comunicar a empresa para que emita 

a nota fiscal ou fatura com o valor exato dimensionado.  

23.3 O pagamento será efetuado pelo Contratante no prazo de 30 (trinta) dias, contados do recebimento 
da Nota Fiscal/Fatura. 

23.3.1 Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata 
o inciso II do art. 24 da Lei 8.666, de 1993, deverão ser efetuados no prazo de até 5 (cinco) dias 
úteis, contados da data da apresentação da Nota Fiscal/Fatura, nos termos do art. 5º, § 3º, da Lei 
nº 8.666, de 1993. 

23.4 O Setor competente para proceder o pagamento deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura 
apresentada expressa os elementos necessários e essenciais do documento, tais como: 

23.4.1 o prazo de validade; 

23.4.2 a data da emissão; 

23.4.3 os dados do contrato e do órgão contratante; 

23.4.4 o período de prestação dos serviços; 

23.4.5 o valor a pagar; e 

23.4.6 eventual destaque do valor de retenções tributárias cabíveis. 

23.5 Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstância que impeça a liquidação da 
despesa, o pagamento ficará sobrestado até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta 
hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não 
acarretando qualquer ônus para a Contratante. 

23.6 Antes de cada pagamento à contratada, será realizada consulta ao SICAF para verificar a manutenção 
das condições de habilitação exigidas no edital. 
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23.7 Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade da contratada, será providenciada sua 
notificação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize sua situação ou, no mesmo 
prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da 
Contratante. 

23.8 Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante deverá 

comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência da 

contratada, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os 

meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos. 

23.9 Persistindo a irregularidade, a contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão 

contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada à contratada a ampla 

defesa.  

23.10 Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até que se 

decida pela rescisão do contrato, caso a contratada não regularize sua situação junto ao SICAF.  

23.10.1 Será rescindido o contrato em execução com a contratada inadimplente no SICAF, salvo por 

motivo de economicidade, segurança nacional ou outro de interesse público de alta relevância, 

devidamente justificado, em qualquer caso, pela máxima autoridade da contratante.  

23.11 Previamente à emissão de nota de empenho e a cada pagamento, a Administração deverá realizar 

consulta ao SICAF para identificar possível suspensão temporária de participação em licitação, no âmbito 

do órgão ou entidade, proibição de contratar com o Poder Público, bem como ocorrências impeditivas 

indiretas, observado o disposto no art. 29, da Instrução Normativa nº 3, de 26 de abril de 2018. 

23.12 É vedado o pagamento, a qualquer título, por serviços prestados, à empresa privada que tenha em 

seu quadro societário servidor público da ativa do órgão contratante, com fundamento na Lei de Diretrizes 

Orçamentárias vigente. 

23.13 Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável, em 

especial a prevista no artigo 31 da Lei 8.212, de 1993, nos termos do item 6 do Anexo XI da IN SEGES/MP 

n. 5/2017, quando couber. 

23.14 Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para 
pagamento. 

- incluído pela equipe de planejamento 

23.15 A parcela mensal a ser paga a título de aviso prévio trabalhado e indenizado corresponderá, no 
primeiro ano de contratação, ao percentual originalmente fixado na planilha de preços. 

23.16 Não tendo havido a incidência de custos com aviso prévio trabalhado e indenizado, a prorrogação 
contratual seguinte deverá prever o pagamento do percentual máximo equivalente a 03 (três) dias a mais 
por ano de serviço, até o limite compatível com o prazo total de vigência contratual. 

23.17 A adequação de pagamento de que trata o subitem anterior deverá ser prevista em termo aditivo. 

23.18 Caso tenha ocorrido a incidência parcial ou total dos custos com aviso prévio trabalhado e/ou 
indenizado no primeiro ano de contratação, tais rubricas deverão ser mantidas na planilha de forma 
complementar/proporcional, devendo o órgão contratante esclarecer a metodologia de cálculo adotada. 

23.19 O Contratante providenciará o desconto na fatura a ser paga do valor global pago a título de vale-
transporte em relação aos empregados da Contratada que expressamente optaram por não receber o 
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benefício previsto na Lei nº 7.418, de 16 de dezembro de 1985, regulamentado pelo Decreto nº 95.247, 
de 17 de novembro de 1987. 

23.20 Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha concorrido, de 
alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação financeira devida pelo 
Contratante, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da parcela é calculada mediante a 
aplicação da seguinte fórmula: 

EM = I x N x VP, sendo: 

EM = Encargos moratórios; 

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; 

VP = Valor da parcela a ser paga. 

I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado: 

 

I = (TX) I =  

( 6 / 100 ) I = 0,00016438 

TX = Percentual da taxa anual = 6% 

 

     365 

 

24. DA CONTA-DEPÓSITO VINCULADA 

24.1 Para atendimento ao disposto no art. 18 da IN SEGES/MP N. 5/2017, as regras acerca da Conta-
Depósito Vinculada a que se refere o Anexo XII da IN SEGES/MP n. 5/2017 são as estabelecidas neste 
Termo de Referência. 

24.2 A futura Contratada deve autorizar a Administração contratante, no momento da assinatura do 
contrato, a fazer o desconto nas faturas e realizar os pagamentos dos salários e demais verbas trabalhistas 
diretamente aos trabalhadores, bem como das contribuições previdenciárias e do FGTS, quando não 
demonstrado o cumprimento tempestivo e regular dessas obrigações, até o momento da regularização, 
sem prejuízo das sanções cabíveis. 

24.2.1 Quando não for possível a realização desses pagamentos pela própria Administração (ex.: por 
falta da documentação pertinente, tais como folha de pagamento, rescisões dos contratos e guias de 
recolhimento), os valores retidos cautelarmente serão depositados junto à Justiça do Trabalho, com o 
objetivo de serem utilizados exclusivamente no pagamento de salários e das demais verbas 
trabalhistas, bem como das contribuições sociais e FGTS decorrentes. 

24.3 A Contratada autorizará o provisionamento de valores para o pagamento das férias, 13º salário e 
rescisão contratual dos trabalhadores da Contratada, bem como de suas repercussões trabalhistas, 
fundiárias e previdenciárias, que serão depositados pelo Contratante em conta-depósito vinculada 
específica, em nome do prestador dos serviços, bloqueada para movimentação, conforme disposto no 
Anexo XII da Instrução Normativa SEGES/MP nº 5, de 2017, os quais somente serão liberados para o 
pagamento direto dessas verbas aos trabalhadores, nas condições estabelecidas no item 1.5 do anexo VII-
B da referida norma. 

24.4 A Contratante provisionará os valores para o pagamento das férias, 13º (décimo terceiro) salário e 
verbas rescisórias aos trabalhadores da Contratada, que serão depositados pela em Conta-Depósito 
Vinculada, em nome do prestador dos serviços, bloqueada para movimentação e utilizada exclusivamente 
para crédito das rubricas retidas. 

24.4.1 Os valores provisionados somente serão liberados nas seguintes condições: 
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24.4.1.1 parcial e anualmente, pelo valor correspondente ao 13º (décimo terceiro) salário dos 

empregados vinculados ao contrato, quando devido; 

24.4.1.2 parcialmente, pelo valor correspondente às férias e a 1/3 (um terço) de férias previsto na 

Constituição, quando do gozo de férias pelos empregados vinculados ao contrato; 

24.4.1.3 parcialmente, pelo valor correspondente ao 13º (décimo terceiro) salário proporcional, às 

férias proporcionais e à indenização compensatória porventura devida sobre o FGTS, quando da 

dispensa de empregado vinculado ao contrato; e 

24.4.1.4 ao final da vigência do contrato, para o pagamento das verbas rescisórias. 

24.5 O montante dos depósitos da conta vinculada, conforme item 2 do Anexo XII da IN SEGES/MP n. 
5/2017 será igual ao somatório dos valores das provisões a seguir discriminadas, incidentes sobre a 
remuneração, cuja movimentação dependerá de autorização do órgão ou entidade promotora da licitação 
e será feita exclusivamente para o pagamento das respectivas obrigações: 

24.5.1  13º (décimo terceiro) salário; 

24.5.2  Férias e um terço constitucional de férias; 

24.5.3  Multa sobre o FGTS e contribuição social para as rescisões sem justa causa; e 

24.5.4  Encargos sobre férias e 13º (décimo terceiro) salário. 

24.6 Os percentuais de provisionamento e a forma de cálculo serão aqueles indicados no Anexo XII da IN 
SEGES/MP n. 5/2017. 

24.7 O saldo da conta-depósito será remunerado pelo índice de correção da poupança pro rata die, 
conforme definido em Termo de Cooperação Técnica firmado entre o promotor desta licitação e 
instituição financeira. 

24.8 Eventual alteração da forma de correção implicará a revisão do Termo de Cooperação Técnica. 

24.9 Os valores referentes às provisões mencionadas neste edital que sejam retidos por meio da conta-
depósito, deixarão de compor o valor mensal a ser pago diretamente à empresa que vier a prestar os 
serviços. 

24.10 Em caso de cobrança de tarifa ou encargos bancários para operacionalização da conta-depósito, os 
recursos atinentes a essas despesas serão debitados dos valores depositados. 

24.11 A empresa Contratada poderá solicitar a autorização do órgão ou entidade contratante para utilizar 
os valores da conta-depósito para o pagamento dos encargos trabalhistas previstos nos subitens acima 
ou de eventuais indenizações trabalhistas aos empregados, decorrentes de situações ocorridas durante a 
vigência do contrato. 

24.11.1 Na situação do subitem acima, a empresa deverá apresentar os documentos comprobatórios 
da ocorrência das obrigações trabalhistas e seus respectivos prazos de vencimento.  

24.11.2 Somente após a confirmação da ocorrência da situação pela Administração, será expedida a 
autorização para a movimentação dos recursos creditados na conta-depósito vinculada, que será 
encaminhada à Instituição Financeira no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, a contar da data da 
apresentação dos documentos comprobatórios pela empresa. 
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24.11.3 A autorização de movimentação deverá especificar que se destina exclusivamente para o 
pagamento dos encargos trabalhistas ou de eventual indenização trabalhista aos trabalhadores 
favorecidos. 

24.11.4 A empresa deverá apresentar ao órgão ou entidade contratante, no prazo máximo de 3 (três) 
dias úteis, contados da movimentação, o comprovante das transferências bancárias realizadas para a 
quitação das obrigações trabalhistas. 

24.12 O saldo remanescente dos recursos depositados na conta-depósito será liberado à respectiva titular 
no momento do encerramento do contrato, na presença do sindicato da categoria correspondente aos 
serviços contratados, quando couber, e após a comprovação da quitação de todos os encargos 
trabalhistas e previdenciários relativos ao serviço contratado, conforme item 15 da IN SEGES/MP n. 
5/2017. 

25. DO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS EM SENTIDO AMPLO (REPACTUAÇÃO) 

25.1 Os preços inicialmente contratados são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da data 
limite para a apresentação das propostas. 

25.2 Após o interregno de um ano, mediante solicitação da Contratada, os preços iniciais poderão ser 
repactuados. 

25.3 A repactuação poderá ser dividida em tantas parcelas quantas forem necessárias, em respeito ao 
princípio da anualidade do reajustamento dos preços da contratação, podendo ser realizada em 
momentos distintos para discutir a variação de custos que tenham sua anualidade resultante em datas 
diferenciadas, tais como os custos decorrentes da mão de obra e os custos decorrentes dos insumos 
necessários à execução do serviço. 

25.4 A repactuação para reajuste do contrato em razão de novo Acordo, Convenção ou Dissídio Coletivo 

de Trabalho deve repassar integralmente o aumento de custos da mão de obra decorrente desses 

instrumentos. 

25.5 O interregno mínimo de 1 (um) ano para a primeira repactuação será contado: 

25.5.1 Para os custos relativos à mão de obra, vinculados à data-base da categoria profissional: a partir 
dos efeitos financeiros do acordo, dissídio ou convenção coletiva de trabalho, vigente à época da 
apresentação da proposta, relativo a cada categoria profissional abrangida pelo contrato; 

25.5.2 Para os insumos discriminados na Planilha de Custos e Formação de Preços que estejam 
diretamente vinculados ao valor de preço público (tarifa): data do reajuste do preço público vigente à 
época da apresentação da proposta; 

25.5.3 Para os demais custos, sujeitos à variação de preços do mercado (insumos não decorrentes da 
mão de obra): a partir da data limite para apresentação das propostas constante do Edital. 

25.6 Nas repactuações subsequentes à primeira, a anualidade será contada a partir da data do fato 
gerador que deu ensejo à última repactuação, independentemente daquela em que celebrada ou 
apostilada. 

25.7 As repactuações a que a Contratada fizer jus e que não forem solicitadas durante a vigência do 

contrato serão objeto de preclusão com a assinatura da prorrogação contratual ou com o encerramento 

do contrato. 
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25.8 Nessas condições, se a vigência do contrato tiver sido prorrogada, nova repactuação só poderá ser 

pleiteada após o decurso de novo interregno mínimo de 1 (um) ano, contado: 

25.8.1 da vigência do acordo, dissídio ou convenção coletiva anterior, em relação aos custos 

decorrentes de mão de obra; 

25.8.2 da data do último reajuste do preço público vigente, para os insumos discriminados na planilha 

de custos e formação de preços que estejam diretamente vinculados ao valor de preço público (tarifa); 

25.8.3 do dia em que se completou um ou mais anos da apresentação da proposta, em relação aos 

custos sujeitos à variação de preços do mercado; 

25.9 Caso, na data da prorrogação contratual, ainda não tenha sido celebrado o novo acordo, dissídio ou 
convenção coletiva da categoria, ou ainda não tenha sido possível ao Contratante ou à Contratada 
proceder aos cálculos devidos, deverá ser inserida cláusula no termo aditivo de prorrogação para 
resguardar o direito futuro à repactuação, a ser exercido tão logo se disponha dos valores reajustados, 
sob pena de preclusão. 

25.10 Quando a contratação envolver mais de uma categoria profissional, com datas base diferenciadas, 
a repactuação deverá ser dividida em tantas parcelas quantos forem os acordos, dissídios ou convenções 
coletivas das categorias envolvidas na contratação. 

25.11 É vedada a inclusão, por ocasião da repactuação, de benefícios não previstos na proposta inicial, 
exceto quando se tornarem obrigatórios por força de instrumento legal, sentença normativa, Acordo, 
Convenção e Dissídio Coletivo de Trabalho.  

25.12 A CONTRATANTE não se vincula às disposições contidas em Acordos, Dissídios ou Convenções 
Coletivas que tratem do pagamento de participação dos trabalhadores nos lucros ou resultados da 
empresa Contratada, de matéria não trabalhista, de obrigações e direitos que somente se aplicam aos 
contratos com a Administração Pública, ou que estabeleçam direitos não previstos em lei, tais como 
valores ou índices obrigatórios de encargos sociais ou previdenciários, bem como de preços para os 
insumos relacionados ao exercício da atividade. 

25.13 Quando a repactuação se referir aos custos da mão de obra, a Contratada efetuará a comprovação 
da variação dos custos dos serviços por meio de Planilha de Custos e Formação de Preços, acompanhada 
da apresentação do novo acordo, dissídio ou convenção coletiva da categoria profissional abrangida pelo 
contrato. 

25.14 Quando a repactuação solicitada pela Contratada se referir aos custos sujeitos à variação dos preços 
de mercado (insumos não decorrentes da mão de obra), o respectivo aumento será apurado mediante a 
aplicação do índice de reajustamento Índice Nacional de Preços do Consumidor Amplo – IPCA do Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística- IBGE, com base na seguinte fórmula (art. 5º do Decreto n.º 1.054, de 
1994): 

R = V (I – Iº) / Iº, onde: 

R = Valor do reajuste procurado; 

V = Valor contratual correspondente à parcela dos insumos a ser reajustada; 

Iº = índice inicial - refere-se ao índice de custos ou de preços correspondente à data fixada para entrega 
da proposta da licitação; 

I = Índice relativo ao mês do reajustamento; 
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25.14.1 No caso de atraso ou não divulgação do índice de reajustamento, o Contratante pagará à 
Contratada a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença 
correspondente tão logo seja divulgado o índice definitivo; fica a Contratada obrigada a apresentar 
memória de cálculo referente ao reajustamento de preços do valor remanescente, sempre que este 
ocorrer.  

25.14.2 Nas aferições finais, o índice utilizado para a repactuação dos insumos será, obrigatoriamente, 
o definitivo. 

25.14.3 Caso o índice estabelecido para a repactuação de insumos venha a ser extinto ou de qualquer 
forma não possa mais ser utilizado, será adotado, em substituição, o que vier a ser determinado pela 
legislação então em vigor. 

25.14.4 Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice 
oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente dos insumos e materiais, por meio de 
termo aditivo.  

25.14.5 Independentemente do requerimento de repactuação dos custos com insumos, a Contratante 
verificará, a cada anualidade, se houve deflação do índice adotado que justifique o recálculo dos custos 
em valor menor, promovendo, em caso positivo, a redução dos valores correspondentes da planilha 
contratual. 

25.15 Os novos valores contratuais decorrentes das repactuações terão suas vigências iniciadas 
observando-se o seguinte: 

25.15.1 a partir da ocorrência do fato gerador que deu causa à repactuação; 

25.15.2 em data futura, desde que acordada entre as partes, sem prejuízo da contagem de 
periodicidade para concessão das próximas repactuações futuras; ou 

25.15.3 em data anterior à ocorrência do fato gerador, exclusivamente quando a repactuação envolver 
revisão do custo de mão de obra em que o próprio fato gerador, na forma de acordo, dissídio ou 
convenção coletiva, ou sentença normativa, contemplar data de vigência retroativa, podendo esta ser 
considerada para efeito de compensação do pagamento devido, assim como para a contagem da 
anualidade em repactuações futuras. 

25.16 Os efeitos financeiros da repactuação ficarão restritos exclusivamente aos itens que a motivaram, 
e apenas em relação à diferença porventura existente. 

25.17 A decisão sobre o pedido de repactuação deve ser feita no prazo máximo de 60(sessenta) dias, 
contados a partir da solicitação e da entrega dos comprovantes de variação dos custos. 

25.18 O prazo referido no subitem anterior ficará suspenso enquanto a Contratada não cumprir os atos 
ou apresentar a documentação solicitada pelo Contratante para a comprovação da variação dos custos. 

25.19 As repactuações serão formalizadas por meio de apostilamento, exceto quando coincidirem com a 
prorrogação contratual, caso em que deverão ser formalizadas por aditamento ao contrato. 

25.20 O CONTRATADO deverá complementar a garantia contratual anteriormente prestada, de modo que 
se mantenha a proporção de 5% (cinco por cento) em relação ao valor contratado, como condição para a 
repactuação, nos termos da alínea K do item 3.1 do Anexo VII-F da IN SEGES/MP n. 5/2017.  

26. GARANTIA DA EXECUÇÃO 
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26.1 A Contratada apresentará, no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, prorrogáveis por igual período, a 
critério do Contratante, contado da assinatura do contrato, comprovante de prestação de garantia, 
podendo optar por caução em dinheiro ou títulos da dívida pública, seguro-garantia ou fiança bancária, 
em valor correspondente a 5 % (cinco por cento) do valor total do contrato, com validade durante a 
execução do contrato e 90 (noventa) dias após término da vigência contratual, devendo ser renovada a 
cada prorrogação. 

26.1.1 A inobservância do prazo fixado para apresentação da garantia acarretará a aplicação de multa 

de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor total do contrato por dia de atraso, até o máximo de 

2% (dois por cento).  

26.1.2 O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administração a promover a rescisão do 

contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas cláusulas, conforme dispõem os 

incisos I e II do art. 78 da Lei n. 8.666 de 1993.  

26.2 A garantia assegurará, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:  

26.2.1 prejuízos advindos do não cumprimento do objeto do contrato e do não adimplemento das 

demais obrigações nele previstas;  

26.2.2 prejuízos diretos causados à Administração decorrentes de culpa ou dolo durante a execução 

do contrato; 

26.2.3 multas moratórias e punitivas aplicadas pela Administração à contratada; e   

26.2.4 obrigações trabalhistas e previdenciárias de qualquer natureza e para com o FGTS, não 

adimplidas pela contratada, quando couber. 

26.3 A modalidade seguro-garantia somente será aceita se contemplar todos os eventos indicados no 
item anterior, observada a legislação que rege a matéria. 

26.4 A garantia em dinheiro deverá ser efetuada em favor do Contratante, em conta específica na Caixa 
Econômica Federal, com correção monetária. 

26.5 Caso a opção seja por utilizar títulos da dívida pública, estes devem ter sido emitidos sob a forma 
escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo Banco 
Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores econômicos, conforme definido pelo Ministério da 
Economia. 

26.6 No caso de garantia na modalidade de fiança bancária, deverá constar expressa renúncia do fiador 
aos benefícios do artigo 827 do Código Civil. 

26.7 No caso de alteração do valor do contrato, ou prorrogação de sua vigência, a garantia deverá ser 
ajustada à nova situação ou renovada, seguindo os mesmos parâmetros utilizados quando da contratação. 

26.8 Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer obrigação, a 
Contratada obriga-se a fazer a respectiva reposição no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, contados 
da data em que for notificada. 

26.9 A Contratante executará a garantia na forma prevista na legislação que rege a matéria. 

26.10 Será considerada extinta a garantia: 

26.10.1 com a devolução da apólice, carta fiança ou autorização para o levantamento de importâncias 
depositadas em dinheiro a título de garantia, acompanhada de declaração do Contratante, mediante 
termo circunstanciado, de que a Contratada cumpriu todas as cláusulas do contrato; 
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26.10.2 no prazo de 90 (noventa) dias após o término da vigência do contrato, caso a Administração 
não comunique a ocorrência de sinistros, quando o prazo será ampliado, nos termos da comunicação, 
conforme estabelecido na alínea "h2"do item 3.1 do Anexo  VII-F da IN SEGES/MP n. 05/2017. 

26.11 O garantidor não é parte para figurar em processo administrativo instaurado pelo Contratante com 
o objetivo de apurar prejuízos e/ou aplicar sanções à Contratada. 

26.12 A Contratada autoriza a Contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma prevista neste 
termo, no edital e no respectivo contrato. 

26.13 A garantia da contratação somente será liberada ante a comprovação de que a empresa pagou 
todas as verbas rescisórias decorrentes da contratação, e que, caso esse pagamento não ocorra até o fim 
do segundo mês após o encerramento da vigência contratual, a garantia será utilizada para o pagamento 
dessas verbas trabalhistas, incluindo suas repercussões previdenciárias e relativas ao FGTS, conforme 
estabelecido no art. 8º, VI do Decreto nº 9.507, de 2018, observada a legislação que rege a matéria. 

26.14 Também poderá haver liberação da garantia se a empresa comprovar que os empregados serão 
realocados em outra atividade de prestação de serviços, sem que ocorra a interrupção do contrato de 
trabalho. 

26.15 Por ocasião do encerramento da prestação dos serviços contratados, a Administração contratante 
poderá utilizar o valor da garantia prestada para o pagamento direto aos trabalhadores vinculados ao 
contrato no caso da não comprovação: (1) do pagamento das respectivas verbas rescisórias ou (2) da 
realocação dos trabalhadores em outra atividade de prestação de serviços, nos termos da alínea "j do 
item 3.1 do Anexo VII-F da IN SEGES/MP n. 5/2017. 

27. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

27.1 Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, a Contratada que: 

27.1.1 falhar na execução do contrato, pela inexecução, total ou parcial, de quaisquer das obrigações 
assumidas na contratação; 

27.1.2 ensejar o retardamento da execução do objeto; 

27.1.3 fraudar na execução do contrato; 

27.1.4 comportar-se de modo inidôneo; ou 

27.1.5 cometer fraude fiscal. 

27.2 Pela inexecução total ou parcial do objeto deste contrato, a Administração pode aplicar à Contratada 
as seguintes sanções: 

27.2.1 Advertência por escrito, quando do não cumprimento de quaisquer das obrigações contratuais 
consideradas faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretam prejuízos significativos para o 
serviço contratado; 

27.2.2 Multa de: 

27.2.2.1 0,1% (um décimo por cento) até 0,2% (dois décimos por cento) por dia sobre o valor 
adjudicado em caso de atraso na execução dos serviços, limitada a incidência a 15 (quinze) dias. 
Após o décimo quinto dia e a critério da Administração, no caso de execução com atraso, poderá 
ocorrer a não-aceitação do objeto, de forma a configurar, nessa hipótese, inexecução total da 
obrigação assumida, sem prejuízo da rescisão unilateral da avença; 
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27.2.2.2 0,1% (um décimo por cento) até 10% (dez por cento) sobre o valor adjudicado, em caso 
de atraso na execução do objeto, por período superior ao previsto no subitem acima, ou de 
inexecução parcial da obrigação assumida; 

27.2.2.3 0,1% (um décimo por cento) até 15% (quinze por cento) sobre o valor adjudicado, em caso 
de inexecução total da obrigação assumida; 

27.2.2.4 0,2% a 3,2% por dia sobre o valor mensal do contrato, conforme detalhamento constante 
das tabelas 2 e 3, abaixo; e 

27.2.2.5 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso na apresentação 
da garantia (seja para reforço ou por ocasião de prorrogação), observado o máximo de 2% (dois 
por cento). O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autorizará a Administração contratante a 
promover a rescisão do contrato; 

27.2.2.6 as penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serão consideradas independentes 
entre si. 

27.2.3 Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou unidade 
administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua concretamente, pelo prazo de até dois 
anos; 

27.2.4 Sanção de impedimento de licitar e contratar com órgãos e entidades da União, com o 
consequente descredenciamento no SICAF pelo prazo de até cinco anos; 

27.2.5 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 a Contratada ressarcir 
o Contratante pelos prejuízos causados; 

27.3 A Sanção de impedimento de licitar e contratar prevista no subitem 27.2.4 também é aplicável em 
quaisquer das hipóteses previstas como infração administrativa neste Termo de Referência. 

27.4 As sanções previstas nos subitens do item 26 poderão ser aplicadas à Contratada juntamente com as 
de multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados. 

27.5 Para efeito de aplicação de multas, às infrações são atribuídos graus, de acordo com as tabelas 2 e 
3: 

 

Tabela 2 

GRAU CORRESPONDÊNCIA 

1 
0,2% ao dia sobre o valor mensal do 

contrato 

2 
0,4% ao dia sobre o valor mensal do 

contrato 

3 
0,8% ao dia sobre o valor mensal do 

contrato 
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4 
1,6% ao dia sobre o valor mensal do 

contrato 

5 
3,2% ao dia sobre o valor mensal do 

contrato 

Tabela 3 

INFRAÇÃO 
ITEM DESCRIÇÃO GRAU 

1 
Permitir situação que crie a possibilidade de causar dano físico, lesão corporal ou 

consequências letais, por ocorrência; 
05 

2 
Suspender ou interromper, salvo motivo de força maior ou caso fortuito, os serviços 

contratuais por dia e por unidade de atendimento; 
04 

3 
Manter funcionário sem qualificação para executar os serviços contratados, por empregado e 

por dia; 
03 

4 Recusar-se a executar serviço determinado pela fiscalização, por serviço e por dia; 02 

5 
Retirar funcionários ou encarregados do serviço durante o expediente, sem a anuência prévia 

do Contratante, por empregado e por dia; 
03 

Para os itens a seguir, deixar de: 

6 
Registrar e controlar, diariamente, a assiduidade e a pontualidade de seu pessoal, por 

funcionário e por dia; 
01 

7 
Cumprir determinação formal ou instrução complementar do órgão fiscalizador, por 

ocorrência; 
02 

8 
Substituir empregado que se conduza de modo inconveniente ou não atenda às necessidades 

do serviço, por funcionário e por dia; 
01 

9 
Cumprir quaisquer dos itens do Edital e seus Anexos não previstos nesta tabela de multas, 

após reincidência formalmente notificada pelo órgão fiscalizador, por item e por ocorrência; 
03 

10 Indicar e manter durante a execução do contrato os prepostos previstos no edital/contrato; 01 

11 
Providenciar treinamento para seus funcionários conforme previsto na relação de obrigações 

da Contratada 
01 

27.6 Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV da Lei nº 8.666, de 1993, as empresas ou 
profissionais que: 

27.6.1 tenham sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no 

recolhimento de quaisquer tributos; 

27.6.2 tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação; 

27.6.3 demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos 

ilícitos praticados.  
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27.7 A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que 

assegurará o contraditório e a ampla defesa à CONTRATADA, observando-se o procedimento previsto na 

Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente a Lei nº 9.784, de 1999. 

27.8 As multas devidas e/ou prejuízos causados ao Contratante serão deduzidos dos valores a serem 
pagos, ou recolhidos em favor da União, ou deduzidos da garantia, ou ainda, quando for o caso, serão 
inscritos na Dívida Ativa da União e cobrados judicialmente. 

27.8.1 Caso o Contratante determine, a multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 30 
(trinta) dias, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente. 

27.9 Caso o valor da multa não seja suficiente para cobrir os prejuízos causados pela conduta do licitante, 
a União ou Entidade poderá cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme artigo 419 do Código 
Civil. 

27.10 A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da 
conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado 
o princípio da proporcionalidade. 

27.11 Se, durante o processo de aplicação de penalidade, se houver indícios de prática de infração 
administrativa tipificada pela Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, como ato lesivo à administração 
pública nacional ou estrangeira, cópias do processo administrativo necessárias à apuração da 
responsabilidade da empresa deverão ser remetidas à autoridade competente, com despacho 
fundamentado, para ciência e decisão sobre a eventual instauração de investigação preliminar ou 
Processo Administrativo de Responsabilização - PAR. 

27.12 A apuração e o julgamento das demais infrações administrativas não consideradas como ato lesivo 
à Administração Pública nacional ou estrangeira nos termos da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, 
seguirão seu rito normal na unidade administrativa. 

27.13 O processamento do PAR não interfere no seguimento regular dos processos administrativos 
específicos para apuração da ocorrência de danos e prejuízos à Administração Pública Federal resultantes 
de ato lesivo cometido por pessoa jurídica, com ou sem a participação de agente público. 

27.14 As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF. 

28. CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR 

28.1 As exigências de habilitação jurídica e de regularidade fiscal e trabalhista são as usuais para a 
generalidade dos objetos, conforme disciplinado no edital. 

28.2 Os critérios de qualificação econômica a serem atendidos pelo fornecedor estão previstos no edital. 

28.3 Os critérios de qualificação técnica a serem atendidos pelo fornecedor deverão SER ANEXADOS 
OBRIGATORIAMENTE NO COMPRASNET UM DIA ÚTIL ANTERIOR A ABERTURA do pregão eletrônico, e 
são os descritos a seguir: 

28.3.1 Cadastramento no SICAF – Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores do Poder 
Executivo Federal; 

27.3.2 Alvará de Funcionamento e número de inscrição no Cadastro Econômico; 

28.3.3 Registro perante a junta comercial, no caso da firma individual; 
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28.3.4 Ato constitutivo, estatuto social ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se 
tratando de sociedade empresarial; 

28.3.5 Declaração de responsabilidade técnica, na qual deverá constar a qualificação do responsável 
técnico indicado para a execução do serviço. 

28.3.5.1 O responsável técnico deverá ser profissional devidamente capacitado, de preferência 
Enfermeiro(a) para supervisionar e garantir a execução dos serviços dentro das normas de boa 
prática e qualidade estabelecidas pela legislação vigente, inclusive, para ministrar os treinamentos, 
selecionar os colaboradores, como também, para escolher, adquirir e prover o uso adequado de 
EPIs e dos produtos químicos, sem ônus para a Contratante; 

28.3.5.2 A declaração deverá ser assinada pelo representante legal da licitante e pelo responsável 
técnico ali indicado; 

28.3.5.3 A comprovação de vínculo do responsável técnico para com a licitante poderá ser feita 
através da apresentação de cópia da carteira de trabalho (CTPS), do contrato social do licitante, do 
contrato de prestação de serviço ou, ainda, de declaração de contratação futura do profissional 
detentor do atestado apresentado, desde que acompanhada da anuência deste. 

28.3.6 Atestado de Capacidade Técnica, expedido em nome da empresa licitante, fornecido por pessoa 
jurídica de direito público ou privado, que comprove o seu desempenho em prestação de serviços 
compatíveis em características com o objeto desta licitação, por período não inferior a 3 (três) 
anos, cuja comprovação deverá ser de pelo menos 40% da quantidade das áreas críticas e 
semicríticas detalhadamente; 

28.3.6.1 Os atestados deverão referir-se a serviços prestados no âmbito de sua atividade 
econômica principal ou secundária especificadas no contrato social vigente; 

28.4 A empresa prestadora de serviços deverá apresentar, declaração, em papel timbrado, devidamente 
assinada por seu representante legal, de que possui os equipamentos nas condições adequadas para 
execução dos serviços; 

28.5 As empresas deverão apresentar proposta de forma clara e objetiva, em conformidade com o ato 
convocatório, acompanhado do preenchimento de planilha de custos e formação de preços em 
conformidade com o ANEXO VIII - MODELO DE PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS. 
Ressaltamos que a proposta a ser apresentada pelo licitante deverá corresponder à 4ª Fase de 
Implantação e que deverão ser preenchidas todas as planilhas do ANEXO VIII (“A - PLANILHA DE CUSTOS 
E FORMAÇÃO DE PREÇOS “ até “J - ESTIMATIVA DE POSTOS POR FASE”). 

28.6 Acerca da inclusão do adicional de insalubridade na planilha de custos e formação de preços, 
conforme orientações abaixo transcritas, contidas CONCLUSÃO DEPCONSU/PGF/AGU Nº 147/2018 
(PARECER n. 00006/2018/CPLC/PGF/AGU): 

28.6.1 Dois são os requisitos para que seja garantido o direito ao adicional de insalubridade: a 
definição e classificação da insalubridade pelo Ministério do Trabalho e a perícia realizada por 
médico ou engenheiro do trabalho, devidamente registrado no Ministério do Trabalho; 

28.6.2 É recomendável que o laudo pericial seja feito pela própria Administração, nos termos 
consignados neste parecer. No entanto, se por algum motivo o órgão ou entidade não tiver 
condições de realizar essa perícia, é possível que essa responsabilidade seja atribuída ao contratado, 
desde que devidamente justificada nos autos, devendo ser adotado o procedimento previsto no 
Acórdão n. 727/2009 – Plenário, do TCU, que autoriza incluir no edital a realização da perícia 
por profissional competente e devidamente registrado no ministério do trabalho como obrigação 
da Contratada; 
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28.6.3 Quando for providenciar o laudo pericial, o ideal é que os órgãos e entidades da 
Administração Pública solicitem ao Ministério do Trabalho a realização de perícia, conforme 
previsto no art. 195, §1º, da CLT. Havendo entraves e, na falta de outra regulamentação, é possível 
seguir, com as devidas adaptações, as diretrizes previstas na Orientação Normativa n. 4, de 14 de 
fevereiro de 2017, da Secretaria de Gestão de Pessoas e Relação do Trabalho no Serviço Público, 
especialmente no tocante ao art. 10, § 5º, que possibilita a contratação de serviços de terceiros para 
emissão do laudo técnico, após o esgotamento da possibilidade de celebrar instrumentos de 
cooperação ou parcerias com os órgãos da esfera federal, estadual, distrital ou municipal; 

28.6.4 Convenção coletiva que fixa atividade e percentual de insalubridade em descompasso com 
as normas do Ministério do Trabalho e com o laudo pericial deve ser aplicada, desde que traga 
condição mais benéfica ao trabalhador e não contenha obrigações e direitos que somente se 
apliquem aos contratos com a administração pública;  

28.6.5 Havendo previsão de adicional de insalubridade em decorrência de norma coletiva do 
trabalho ou laudo pericial, deverão a Administração e os licitantes prever na planilha de custos e 
formação de preços o respectivo adicional; 

28.6.6 O adicional de insalubridade deverá incidir sobre o salário-mínimo vigente em âmbito 
nacional. O piso salarial da categoria estabelecido por convenção coletiva de trabalho, acordo 
coletivo de trabalho ou sentença normativa somente poderá ser adotado como base de cálculo se o 
instrumento coletivo dispuser, expressamente, sobre tal direito. 

28.7 A proposta ainda deverá conter a clara indicação do instrumento coletivo de trabalho utilizado para 
balizar a proposta assim como a quantidade estimada de funcionários que serão contratados, por fase, 
para realizar a prestação dos serviços por produtividade em metro quadrado. 

28.8 Na licitação, a proponente deve apresentar anexa à proposta, todas as fichas técnicas (catálogo e ou 
prospecto) originais dos produtos saneantes e fichas técnicas de EPIs a serem utilizados (ex: máscara com 
filtro N95, Máscara com filtro mecânico P3) os quais exigem registros no Ministério da Saúde/ANVISA e 
Ministério do Trabalho (Certificado de Aprovação – CA), e serão utilizados pelos profissionais de limpeza 
e desinfecção de superfícies durante a prestação dos serviços; sendo terminantemente proibida a troca 
dos produtos. A fichas técnicas deverão conter as exigências das características abaixo: 

28.8.1 Todos os produtos químicos, bem como aqueles que contiverem prazos de validade para 
utilização, deverão possuir prazo mínimo de 01 (um) ano para o vencimento conforme rótulo do 
fabricante, a partir da data de sua aquisição. Os produtos químicos devem possuir os respectivos 
Certificados de Registro ou de Isenção expedido pela ANVISA/MINISTÉRIO DA SAÚDE. No rótulo das 
embalagens deverão constar as informações abaixo, na forma do disposto nos termos do Artigo 94, 
Parágrafo 1º do Decreto n° 79.094, de 05.01.1977:   

28.8.1.1. Nome do produto; 
28.8.1.2. Custo unitário; 
28.8.1.3. Modo de usar; 
28.8.1.4. Limitações de uso; 
28.8.1.5. Princípio ativo; 
28.8.1.6. Volume líquido; 
28.8.1.7. Precauções; 
28.8.1.8. Número do lote, data da fabricação e prazo de validade; 
28.8.1.9. Número do registro ou de isenção de produtos expedido pela ANVISA/MS; 
28.8.1.10. Dados do fabricante: Razão social, CNPJ, endereço; Nome do responsável técnico, 
número de inscrição e sigla da respectiva autarquia profissional; 
28.8.1.11. Composição qualitativa.         

28.9 O critério de aceitabilidade de preços é sigiloso, nos termos do art. 15 do Decreto nº 10.024, de 2019, 
do art. 7º, §3º da Lei nº 12.527, de 2011, e do art. 20 do Decreto nº 7.724, de 2012. 
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28.10 O critério de julgamento da proposta é o MENOR PREÇO GLOBAL. 

28.11 As regras de desempate entre propostas são as discriminadas no edital. 

29. ESTIMATIVA DE PREÇOS E PREÇOS REFERENCIAIS 

29.1 O custo estimado da contratação será tornado público apenas e imediatamente após o 
encerramento do envio de lances. 

30. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

30.1 A indicação da dotação orçamentária fica postergada para o momento da assinatura do contrato ou 

instrumento equivalente. 

31. CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE  - INCLUÍDO NESTA ORDEM A CRITÉRIO DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO 

31.1 Os materiais a serem fornecidos deverão ter sido produzidos de acordo com os critérios de 
sustentabilidade ambiental contidos na Instrução Normativa nº 01, de 19 de janeiro de 2010, da Secretaria 
de Logística e Tecnologia da Informação do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão – 
SLTI/MPOG, no que couber. 

31.2 A Contratada deverá atender a Resolução nº 222/2018/ANVISA, Resolução nº 358/CONAMA/2005; 

31.3 RECOMENDAÇÕES - BOAS PRÁTICAS AMBIENTAIS 

29.3.1 Elaborar e manter um programa interno de treinamento de seus empregados para redução de 
consumo de energia elétrica, consumo de água e redução de produção de resíduos sólidos, observadas 
as normas ambientais vigentes; 

31.4 USO RACIONAL DA ÁGUA 

31.4.1 Capacitar seu pessoal quanto ao uso da água; 

31.4.2 Manter critérios especiais e privilegiados para aquisição e uso de equipamentos e 
complementos que promovam a redução do consumo de água; 

31.5 USO RACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA 

31.5.1 Manter critérios especiais e privilegiados para aquisição de produtos e equipamentos que 
apresentem eficiência energética e redução de consumo; 

31.5.2 Verificar se existem vazamentos de vapor ou ar nos equipamentos, sistema de proteção elétrica 
e as condições de segurança de extensões elétricas; 

31.5.3 Realizar verificações e, se for o caso, manutenções PREVENTIVAS periódicas nos seus aparelhos 
e equipamentos elétricos; 

31.6 PRODUTOS DE LAVAGEM E SANEANTES HOSPITALARES 

31.6.1 Manter critérios especiais e privilegiados para aquisição e uso de produtos de lavagem e de 
higienização; 

31.6.2 Utilizar racionalmente os produtos adotados, de cuja aplicação nos serviços deverá observar 
regra basilar de menor toxidade e livre de corantes; 
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31.6.3 Manter critérios de qualificação de fornecedores levando em consideração as ações ambientais 
por estes realizadas; 

31.6.4 Recomenda-se que a Contratada utilize produtos detergentes de baixas concentrações e baixo 
teores de fosfato; 

31.7 POLUIÇÃO SONORA 

31.7.1 Observar a necessidade de Selo Ruído, para os equipamentos utilizados que gerem ruído no 
seu funcionamento, como forma de indicação do nível de potência sonora, medido em decibel – Db 
(A), conforme Resolução CONAMA nº 020, de 07 de dezembro de 1994, em face do ruído excessivo 
causar prejuízo à saúde física e mental, afetando particularmente a audição. A utilização de 
tecnologias adequadas e conhecidas permite atender às necessidades de redução de níveis de ruído; 

32. DA SUB-ROGAÇÃO - INCLUIDO PELA EQUIPE DE PLANEJAMENTO 

32.1 Em decorrência do Contrato de Gestão Especial assinado entre a Universidade Federal do Amapá – 
Unifap e a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares – Ebserh, o contrato poderá ser sub-rogado, 
respeitando-se todas as cláusulas e compromissos assumidos entre as partes, com vistas a garantir fiel 
cumprimento do objeto. 

33. ANEXOS 

ANEXO I - MANUAL DE SEGURANÇA DO PACIENTE EM SERVIÇOS DE SAÚDE: LIMPEZA E DESINFECÇÃO DE 
SUPERFÍCIES, DA ANVISA, 2010; 

ANEXO II - INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO DE RESULTADO; 

ANEXO III - LAUDO PERICIAL DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE; 

ANEXO IV - PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS EM SERVIÇO DE SAÚDE (PGRSS) DO HUMAP-UFMS; 

ANEXO V- RDC Nº 07, DE 24/02/2010, ART. 14, VII -FUNCIONÁRIOS EXCLUSIVOS PARA SERVIÇO DE 
LIMPEZA DA UNIDADE, EM CADA TURNO DAS UNIDADES DE TERAPIA INTENSIVA; 

ANEXO VI- PERFIL ASSISTENCIAL HU-UNIFAP; 

ANEXO VII- PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO DOS SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO DO HUMAP-UFMS; 

ANEXO VIII - MODELO DE PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS; 

ANEXO IX- MODELO DE ETIQUETAS DE VINIL PARA LIXEIRAS; 

ANEXO X- LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS (LGPD) Nº 13.709, 14.08.2018; 

ANEXO XI- RDC nº 222, de 28/03/2018; 

ANEXO XII- MODELO PLANILHA DE CONTROLE DE DISPENSAÇÃO DE SANEANTES, CONFORME MODELO 
DO HUMAP-UFMS; 

ANEXO XIII- MODELO PLANILHA DE CONTROLE DE DISPENSAÇÃO DE INSUMOS, CONFORME MODELO 

DO HUMAP-UFMS; 



Câmara Nacional de Modelos de Licitações e Contratos Administrativos da Consultoria-Geral da União 
Termo de Referência – Serviços Continuados com Dedicação Exclusiva de Mão-de-Obra 
Atualização: Julho/2021 

ANEXO XIV- MODELO PLANILHA DE CONTROLE DE DISPENSAÇÃO DE SANITOS, CONFORME MODELO DO 
HUMAP-UFMS; 

ANEXO XV- MODELO PLANILHA DE CONTROLE DE LIMPEZAS TERMINAIS PROGRAMADAS, CONFORME 
MODELO DO HUMAP-UFMS; 

ANEXO XVI- PLANILHA DE CONTROLE DAS LIMPEZAS TERMINAL DOS LEITOS, CONFORME MODELO DO 
HUMAP-UFMS; 

ANEXO XVII- MODELO DO CONTROLE DE RESÍDUOS DO GRUPO D; 

ANEXO XVIII- MODELO DE CONTROLE DE RESÍDUOS INFECTANTES E QUIMÍCOS. 

ANEXO XIX -  CRONOGRAMA ESTIMADO DE EXECUÇÃO, GRAU DE CRITICIDADE DAS ÁREAS E JORNADA DE 
TRABALHO 
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Estudo Técnico Preliminar

1. Informações Básicas

Número do processo: 23125.014999/2022-38

2. Descrição da necessidade

  Tem-se como necessidade a contratação de empresa especializada em limpeza, conservação e
desinfecção hospitalar com fornecimento de saneante hospitalar, insumos, equipamentos, mão de obra
e materiais de higiene e resíduos para suprir as necessidades da execução dos serviços de higienização
de ambientes administrativo e médico-hospitalar no âmbito do Hospital Universitário da Universidade
Federal do Amapá (HU-UNIFAP), com as condições e especificações constantes, a seguir: 

Serviço de Limpeza, Higienização e Desinfecção Hospitalar nos ambientes 
administrativos e médico-hospitalares

N º
d o
Item

CATSER Descrição Descrição detalhada Unidade de 
fornecimento

Quantidade 
total

1 25194 Serviço de 
limpeza e 
conservação 
dos ambientes 
administrativo 
e médico-
hospitalar

Limpeza, conservação e 
desinfecção de Área Crítica, 
Semicrítica, Não Crítica, 
Áreas Internas e Externas 
com fornecimento de 
desinfetante hospitalar, 
insumos, equipamentos, mão 
de obra e materiais de higiene 
e resíduos para suprir as 
necessidades da execução 
dos serviços, com área 

interna de 23.174,80 m2, 
faces externas de esquadria 
sem exposição a risco de 

741,02 m2 e faces internas 
de esquadrias externas 

de  3.499,90 m2 e área 

externa 27.444,63 m2 (com 
varrição de arruamentos, 
bloquetes, calçadas, 
passeios e vagas de 
estacionamento de 
bicicletas, carros e motos; 
exceto áreas verdes) 

totalizando 54.860,35m2

serviço 1
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 A contratação pretendida se justifica para suprir as necessidades das áreas de empresa especializada 
em conservação, desinfecção, limpeza hospitalar com fornecimento de desinfetante hospitalar, insumos, 
equipamentos, mão de obra e materiais de higiene e resíduos para suprir as necessidades da execução 
dos serviços de higienização e desinfecção de ambientes administrativo e médico-hospitalar,  tendo em 
vista que esta Administração não dispõe de força de trabalho para atender a demanda destes serviços.

As experiências indicam que a terceirização do serviço de limpeza, conservação e desinfecção, é
vantajosa, em se tratando de ambientes hospitalares, considerando que as dependências físicas devem
ser mantidas frequentemente limpas e com reduzida carga de agentes microbianos por exigências de
normas técnicas (Vigilância Sanitária – Ministério da Saúde). A terceirização tem sido utilizada como
meio de redução de gastos, através de otimização do gerenciamento de processos e atividades, com
utilização de pessoal especializado na área de apoio. Neste sentido, entende-se que a utilização dos
serviços terceirizados irá reduzir as dificuldades ocasionadas pela carência de recursos humanos na
Instituição.

 

3. Área requisitante

Área Requisitante Responsável
PROAD SELONIEL BARROSO DOS REIS

4. Descrição dos Requisitos da Contratação

4.1 Os requisitos da contratação abrangem o seguinte:

4.1.1 A empresa deve ser especializada nos serviços constantes neste Termo de Referência, bem
como possuir experiência comprovada por meio da documentação prevista;

4.1.2 Executar o serviço com observância das melhores e mais modernas e adequadas
metodologias, tecnologias e insumos, observando, no mínimo, as atividades, periodicidades e
frequências estabelecidas no Manual de Segurança do Paciente em Serviços de Saúde: Limpeza
e Desinfecção de Superfícies, Anvisa 2010 e suas atualizações (ANEXO I);

4.1.3 Atender à exigência de que a totalidade dos empregados alocados na execução do serviço
fique à disposição em tempo integral nas edificações  do Hospital Universitário da Universidade
Federal do Amapá (HU-UNIFAP);

4.1.4 Realizar pagamento de  garantia de execução contratual que contemple também a cobertura
para os casos de descumprimento das obrigações de natureza trabalhista pela Contratada,
consideradas as contribuições sociais, com validade durante a vigência do contrato e mais 90
(noventa) dias após o seu encerramento;

4.1.5 Realizar pagamento de parte dos valores mensais devidos à Contratada, correspondente às
férias, 13º (décimo terceiro) salário e verbas rescisórias dos empregados alocados para a execução
do serviço, em Conta Vinculada, com movimentação condicionada à autorização do Hospital
Universitário da Universidade Federal do Amapá (HU-UNIFAP);

4.1.6 Utilizar  produtos saneantes hospitalares devidamente regulares em relação às normas de
vigilância sanitária;

4.1.7 Atentar-se a recomendação de vistoria nas edificações do Hospital Universitário da
Universidade Federal do Amapá (HU-UNIFAP) pelas licitantes, visando efetivo e perfeito
conhecimento das condições necessárias para o correto dimensionamento da proposta,
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considerando particularmente a quantidade e a diversidade de estado de conservação, a
multiplicidade de ambientes envolvidos, podendo ser substituída por declaração de pleno
conhecimento das condições;

4.1.8 Fazer o uso obrigatório de EPI pelos empregados da Contratada alocados para execução do
serviço quando as atividades a serem desenvolvidas o exigirem;

4.1.9 Estabelecer horários diferenciados para a execução do serviço, de modo a viabilizar o aumento
da produtividade dos empregados da Contratada e mitigar os riscos de infecção do Hospital
Universitário da Universidade Federal do Amapá (HU-UNIFAP);

4.1.10 Oferecer insumos em quantidade suficiente e com qualidade para todos os empregados da
Contratada;

4.1.11 Ofertar equipe de limpeza capacitada e qualificada para desenvolver as atividades de limpeza,
higienização e desinfecção dos ambientes do Hospital Universitário da Universidade Federal do
Amapá (HU-UNIFAP);

4.1.12 Executar os serviços de limpeza, conservação e desinfecção hospitalar durante 24 horas com
quantitativo de funcionários distribuídos por metros quadrados de acordo com o grau de
criticidade para atender as seguintes legislações e documentos orientadores:

4.1.12.1   Portaria nº 2.616, de 12/05/98 - Ministério da Saúde; Manual de Procedimento de
Artigos e  Superfícies em Estabelecimentos de Saúde do Ministério da Saúde – 1994; 

4.1.12.2   Resolução da Diretoria Colegiada - RDC N 14, de 28 de fevereiro de 2007 da
ANVISA; 

4.1.12.3  Manual de Segurança do paciente em serviços de saúde: limpeza e desinfecção de
superfícies, da  Anvisa 2010 e suas atualizações; 

4.1.12.4 Plano de Gerenciamento de Resíduos em Serviço de Saúde (PGRSS) do Humap-
UFMS (ANEXO IV), deve ser   adotado inicialmente até que o SCIRAS e a Comissão de
PGRSS do HU-Unifap produza os próprios  documentos; 

4.1.12.5   Procedimento Operacional Padrão dos Serviços de Higienização do Humap-UFMS 
(ANEXO VII), deve ser  adotado inicialmente até que o SCIRAS e a Comissão de PGRSS do
HU-Unifap produza os próprios  documentos; 

4.1.12.6  RDC nº 222, de 28/03/2018 e suas atualizações (ANEXO XII); 

4.1.12.7  Instrução Normativa nº 05/2017 e suas atualizações; 

4.1.12.8 Sistema de Apoio à Elaboração de Projetos de Investimentos em Saúde (SomaSUS)
disponível on line no endereço eletrônico: “www.saude.gov.br/somasus”  ; 

4.1.13 Atender aos Critérios e Práticas de Sustentabilidade, no que couber, o disposto na Instrução
Normativa n° 01/2010 de 19/01/2010, do extinto Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão,
que versa sobre critérios de sustentabilidade ambiental na aquisição de bens, contratação ou obras
pela Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional, atendendo outros dispositivos
que regem a matéria, sem quaisquer ônus para o Contratante.
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5. Levantamento de Mercado

O levantamento de mercado levou em consideração contratações similares feitas por outros órgãos e entidades, especialmente da 
EBSERH, com objetivo de identificar a existência de novas metodologias, tecnologias ou inovações que melhor atendam às 
necessidades da administração.
 

6. Descrição da solução como um todo

É entendido como solução viável para o caso em tela a prestação de serviços de
empresa especializada   em conservação, limpeza e desinfecção hospitalar com
fornecimento dos seguintes itens:

- Mão de obra; 

- Uniformes, EPI e EPC; 

- Detergente e desinfetantes hospitalares; 

- Álcool gel e respectivo dispensador; 

- Sabonete espuma para higienização de mãos e respectivo dispensador; 

- Papel higiênico e respectivo dispensador; 

- Papel toalha e respectivo dispensador; 

- Cera líquida e removedor; 

- Sacos de lixo para resíduos comuns na cor preta (15, 30, 60 e 150 litros); 

- Sacos de lixo para resíduos infectantes na cor branco leitoso 
(30, 60 e 150 litros); Sacos de lixo para resíduos químicos na 
cor laranja (30 e 60 litros); 

- Sacos de lixo para resíduos biológicos na cor vermelha (100 litros); 

- Sacos de lixo para resíduos comuns recicláveis na cor 
azul (30 e 60 litros); Lixeiras Branca de 15 litros; 

- Lixeiras Branca de 25 litros; 

- Lixeiras Azul de 25 litros; 

- Lixeiras Laranja de 25 litros; 

- Lixeiras Branca de 50 litros; 

- Lixeiras Branca de 100 litros; 

- Conjuntos de Lixeiras Externas para Coleta Seletiva com capacidade de 50 
litros para cada lixeira; Caixas de perfurocortantes de 7 litros; 

- Caixas de perfurocortantes de 13 litros; 

- Carros funcionais; 

- Carros para transporte de resíduos; 
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- Insumos e utensílios diversos; 

- Equipamentos;

- Outros bens como mobiliário, computador, impressora e o que mais se fizer 
necessário para a  montagem de seu apoio. 

 

 

7. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas

FASE  ABERTURA 

ÁREA INTERNA ESTIMADA 

(ÁREA HOSPITALAR 

CRÍTICA, SEMI-CRÍTICA E 

NÃO CRÍTICA; ÁREA 

INTERNA PISO FRIO, 

ALMOXARIFADO

/GALPÕES, OFICINAS, 

BANHEIROS) 

DATA PROVÁVEL 

Guaritas 

Administração 

Ambulatório 

Métodos gráficos 

Parte de Imagens 

Vestiários 

Guarda volume 

Almoxarifados 

Farmácia 

Necrotério 

Apoio e 

manutenção 
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1 Abrigo externo de 

resíduos 

25 leitos de 

enfermaria 

Rampas e 

circulação 

Esterilização 

(CME)

Ensino e pesquisa

                            11.633,41  Setembro/2022 

Parte da imagem 

Patologia clínica 

Parte da anatomia 

patológica 

2 

PA Referenciado 

Reabilitação 

Banco de sangue 

Parte do centro 

cirúrgico (5 salas e 

6 leitos RPA) 

25 leitos de 

enfermaria 

                              3.048,19 m2  Setembro/2023 

Medicina nuclear 

Diálise 

Hemodinâmica 

50 leitos de 

enfermaria 
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3  20 leitos UTI 

Adulto 

10 leitos UCO 

10 leitos UTI 

Pediátrica 

Parte do centro 

cirúrgico (2 salas e 

2 leitos RPA) 

                               4.720,85 m2  Março/2024 

4 

PA Obstétrico 

Centro de Parto 

Normal 

10 leitos UTI 

Neonatal 

4 leitos UCINCa 

10 leitos UCINCo 

Parte do centro 

cirúrgico (1 sala e 

1 leito RPA) 

Parte do centro 

obstétrico (2 salas 

e 3 leitos RPA) 

Centro de Parto 

Normal (5 leitos 

PPP) 

                             3.157,94 m2  Setembro/2024 

Lavanderia e Nutrição
                              614,41 m2 

A depender da contratação 

dos serviços especializados 

de processamento de roupas e 

alimentação e nutrição 

hospitalar
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Área Interna                            23.174,80 m2

Esquadrias

Esquadrias em alumínio 

anodizado natural, com vidro 

laminado cinza 8 mm (4mm+ 

PVB+4 mm), incluindo ferragens

1.769,72 m2

Esquadrias em alumínio 

anodizado natural, com vidro 

laminado incolor 8 mm (4mm+ 

PVB+4 mm), incluindo ferragens

271,83 m2

Esquadrias em alumínio 

anodizado natural, com vidro 

monolítico cinza 6 mm, incluindo 

ferragens

1.458,35 m2

Observação: As Esquadrias que dão acesso à área externa do prédio, deste total, apenas 

741,02 m2 estão no pavimento térreo (externo sem dispositivo de segurança)

Total de Área de 

Esquadrias
                                3.499,90 m2

                                                                               ÁREA 

EXTERNA ESTIMADA 

 

Área Externa – Varrição 

de arruamentos, 

calçadas, bloquetes, 

passeios e vagas de 

estacionamento de 

bicicletas, carros e 

motos, exceto áreas 

verdes

                      27.444,63 m2
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Área Total                       54.860,35 m2

8. Estimativa do Valor da Contratação

O valor global estimado da contratação é de R$ 14.365.093,11 (quatorze milhões, trezentos e sessenta e cinco mil, noventa e três 
reais, e onze centavos).

9. Justificativa para o Parcelamento ou não da Solução

O  parcelamento da solução, conjunto de serviços e especialidades necessárias para a correta execução do objeto pretendido,
demonstra-se inviável tecnicamente, tendo em vista a indissociabilidade das áreas e do conjunto de operações/procedimentos. do
mesmo modo, a fragmentação do objeto em vários, ocasionando diversas contratações, poderá comprometer o bom
funcionamento e continuidade do "todo", bem como ensejará maior desgaste técnico e humano na fiscalização.

10. Contratações Correlatas e/ou Interdependentes

Não há contratações correlatas ou interdependentes com o objeto aqui tratado.

11. Alinhamento entre a Contratação e o Planejamento

A presente aquisição encontra-se dentro do Planejamento de Aquisições Institucional, inclusive estando cadastrada dentro do 
PGC 2022.

12. Resultados Pretendidos

Atender a demanda de serviços de Limpeza, conservação e desinfecção de Área Crítica, Semicrítica,
Não Crítica, Áreas Internas e Externas com fornecimento de desinfetante hospitalar, insumos,
equipamentos, mão de obra e materiais de higiene e resíduos para suprir as necessidades da

execução dos serviços, com área interna de 23.174,80 m2, faces externas de esquadria sem

exposição a risco de 741,02 m2 e faces internas de esquadrias externas de  3.499,90 m2 e

área externa 27.444,63 m2 (com varrição de arruamentos, bloquetes, calçadas, passeios e
vagas de estacionamento de bicicletas, carros e motos; exceto áreas verdes) totalizando

54.860,35m2 (

13. Providências a serem Adotadas

Nesta contratação, não há necessidade de adequações para contratação dos serviços que são objeto deste estudo.

14. Possíveis Impactos Ambientais

14.1. Possíveis impactos ambientais serão mitigados com as seguintes diretrizes:

Os materiais a serem fornecidos deverão ter sido produzidos de acordo com os critérios de
sustentabilidade ambiental contidos na Instrução Normativa nº 01, de 19 de janeiro de 2010, da
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Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão
– SLTI/MPOG, no que couber.

14.2 A Contratada deverá atender a Resolução nº 222/2018/ANVISA, Resolução nº 358/CONAMA/2005;

14.3 RECOMENDAÇÕES - BOAS PRÁTICAS AMBIENTAIS

14.3.1 Elaborar e manter um programa interno de treinamento de seus empregados para redução de
consumo de energia elétrica, consumo de água e redução de produção de resíduos sólidos,
observadas as normas ambientais vigentes;

14.4 USO RACIONAL DA ÁGUA

14.4.1 Capacitar seu pessoal quanto ao uso da água;

14.4.2 Manter critérios especiais e privilegiados para aquisição e uso de equipamentos e
complementos que promovam a redução do consumo de água;

14.5 USO RACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA

14.5.1 Manter critérios especiais e privilegiados para aquisição de produtos e equipamentos que
apresentem eficiência energética e redução de consumo;

14.5.2 Verificar se existem vazamentos de vapor ou ar nos equipamentos, sistema de proteção
elétrica e as condições de segurança de extensões elétricas;

14.5.3 Realizar verificações e, se for o caso, manutenções PREVENTIVAS periódicas nos seus
aparelhos e equipamentos elétricos;

14.6 PRODUTOS DE LAVAGEM E SANEANTES HOSPITALARES

14.6.1 Manter critérios especiais e privilegiados para aquisição e uso de produtos de lavagem e de
higienização;

14.6.2 Utilizar racionalmente os produtos adotados, de cuja aplicação nos serviços deverá observar
regra basilar de menor toxidade e livre de corantes;

14.6.3 Manter critérios de qualificação de fornecedores levando em consideração as ações
ambientais por estes realizadas;

14.6.4 Recomenda-se que a Contratada utilize produtos detergentes de baixas concentrações e
baixo teores de fosfato;

14.7 POLUIÇÃO SONORA

14.7.1 Observar a necessidade de Selo Ruído, para os equipamentos utilizados que gerem ruído no
seu funcionamento, como forma de indicação do nível de potência sonora, medido em decibel – Db
(A), conforme Resolução CONAMA nº 020, de 07 de dezembro de 1994, em face do ruído excessivo
causar prejuízo à saúde física e mental, afetando particularmente a audição. A utilização de
tecnologias adequadas e conhecidas permite atender às necessidades de redução de níveis de ruído;

 

15. Declaração de Viabilidade

Esta equipe de planejamento declara  esta contratação.viável
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15.1. Justificativa da Viabilidade

Esta equipe de planejamento declara   esta contratação com base neste Estudo Técnico Preliminar.viável

16. Responsáveis

 

MATHEUS AUGUSTO NASCIMENTO DE MORAES
administrador
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S I G L Á R I O

ANVISA – Agência Nacional de Vigilância Sanitária 
CA – Certificado de Aprovação
CAT – Comunicação de Acidente de Trabalho
CC – Centro Cirúrgico
CFT – Comissão de Farmácia e Terapêutica
CME – Centro de Material e Esterilização
CNPJ – Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica
CNBS – Conselho Nacional de Biossegurança
CTNBio – Comissão Técnica Nacional de Biossegurança
CO – Centro Obstétrico
CPM – Comissão de Padronização de Materiais
DCCA – Ácido Dicloroisocianúrico
DNA – Ácido Desoxirribonucleico
DML – Depósito de Material de Limpeza
DORT – Distúrbios Osteomusculares Relacionados ao Trabalho
EAS – Estabelecimentos Assistenciais de Saúde
EPC – Equipamentos de Proteção Coletiva
EPI – Equipamento de Proteção Individual
FISPQ – Ficha de Informação de Segurança de Produtos Químicos
HIV – Vírus da Imunodeficiência Humana 
HS – High Speed
INCQS – Instituto Nacional de Controle de Qualidade em Saúde
LER – Lesão por Esforço Repetitivo
MRSA – Staphylococcus aureus Resistente à Meticilina
NR – Norma Regulamentadora
PGRSS – Programa de Gerenciamento de Resíduos em Serviços de Saúde
PPD – Derivado Proteico Purificado
PVC – Cloreto de Polivinila
RDC – Resolução da Diretoria Colegiada
RPM – Rotação Por Minuto
SCIH – Serviço de Controle de Infecção Hospitalar
SESMT – Serviço de Medicina e Segurança do Trabalho
TCCA – Ácido Tricloroisocianúrico
UF – Unidade Federativa
UHS – Ultra High Speed
UTI – Unidade de Terapia Intensiva
VRE – Enterococos resistente à vancomicina
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A P R E S E N TA Ç Ã O

As infecções relacionadas à assistência à saúde representam um risco substancial à segurança do 
paciente em serviços de saúde. Há evidências mostrando que vários patógenos como Staphylo-
coccus aureus resistente à meticilina, Enterococos resistente à vancomicina e outros contami-
nam superfícies e equipamentos (bombas de infusão, barras protetoras das camas e estetoscópio 
e outros) mais frequentemente manuseados pelos profissionais e pacientes. 

Sendo assim, falhas nos processos de limpeza e desinfecção de superfícies podem ter como con-
sequência a disseminação e transferência de microrganismos nos ambientes dos serviços de saú-
de, colocando em risco a segurança dos pacientes e dos profissionais que atuam nesses serviços.

No sentido de contribuir com a correta limpeza e desinfecção de superfícies em serviços de saú-
de, a Anvisa publica o presente manual, disponibilizando informações atualizadas sobre o tema.

Espera-se que essa publicação proporcione aos gestores públicos, administradores, educadores, 
líderes, supervisores e encarregados de limpeza e desinfecção de superfícies e profissionais de 
saúde, melhor uso e aprimoramento desses processos, de forma a racionalizar esforços, recursos 
e tempo, garantindo, assim, a segurança de pacientes e profissionais.

Dirceu Raposo de Mello
Diretor da Anvisa
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I N T R O D U Ç Ã O

A limpeza e a desinfecção de superfícies são elementos que convergem para a sensação de bem-
-estar, segurança e conforto dos pacientes, profissionais e familiares nos serviços de saúde. Cor-
robora também para o controle das infecções relacionadas à assistência à saúde, por garantir um 
ambiente com superfícies limpas, com redução do número de microrganismos, e apropriadas 
para a realização das atividades desenvolvidas nesses serviços. 

O ambiente é apontado como importante reservatório de microrganismos nos serviços de saú-
de, especialmente os multirresistentes. Ainda, a presença de matéria orgânica favorece a proli-
feração de microrganismos e o aparecimento de insetos, roedores e outros, que podem veicular 
microrganismos nos serviços de saúde.

Dessa forma, o aparecimento de infecções nos ambientes de assistência à saúde pode estar rela-
cionado ao uso de técnicas incorretas de limpeza e desinfecção de superfícies e manejo inade-
quado dos resíduos em serviços de saúde.

Assim, o Serviço de Limpeza e Desinfecção de Superfícies em Serviços de Saúde apresenta rele-
vante papel na prevenção das infecções relacionadas à assistência à saúde, sendo imprescindível 
o aperfeiçoamento do uso de técnicas eficazes para promover a limpeza e desinfecção de super-
fícies.





C a p í t u l o  1  

O AMBIENTE E  A TRANSMISSãO 
DE INFECçõES RELACIONADAS à 
ASS ISTêNCIA à SAúDE

Adriana Cesár io
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Sylv ia Lemos Hinr ichsen
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Atualmente, o ambiente em serviços de saúde 
tem sido foco de especial atenção para a mini-
mização da disseminação de microrganismos, 
pois pode atuar como fonte de recuperação 
de patógenos potencialmente causadores de 
infecções relacionadas à assistência à saúde, 
como os microrganismos multirresistentes. 
Segundo Rutala (2004), as superfícies limpas 
e desinfetadas conseguem reduzir em cerca de 
99% o número de microrganismos, enquanto 
as superfícies que foram apenas limpas os re-
duzem em 80%. 

As superfícies carreiam um risco mínimo de 
transmissão direta de infecção, mas pode con-
tribuir para a contaminação cruzada secun-
dária, por meio das mãos dos profissionais 
de saúde e de instrumentos ou produtos que 
poderão ser contaminados ao entrar em con-
tato com essas superfícies e posteriormente, 
contaminar os pacientes ou outras superfícies 
(ANSI/AAMI, 2006). 

Assim, a higienização das mãos dos profissio-
nais de saúde e a limpeza e a desinfecção de 
superfícies são fundamentais para a prevenção 
e redução das infecções relacionadas à assis-
tência à saúde.

1.1 Fatores que favorecem a 
contaminação 

Dentre os fatores que favorecem a contamina-
ção do ambiente dos serviços de saúde, citam-
-se (GARNER, 1996; OLIVEIRA, 2005):

 � Mãos dos profissionais de saúde em conta-
to com as superfícies.

 � Ausência da utilização de técnicas básicas 
pelos profissionais de saúde.

 � Manutenção de superfícies úmidas ou mo-
lhadas.

 � Manutenção de superfícies empoeiradas.
 � Condições precárias de revestimentos.
 � Manutenção de matéria orgânica.

Há evidências da existência da transmissão de 
infecções por rotavírus e Candida spp. pelo 
meio ambiente, pois o período de sobrevivên-
cia no meio ambiente do rotavírus é maior que 
12 dias, e o da Candida spp., de horas. Já o ví-
rus da imunodeficiência humana (HIV) con-
segue sobreviver em superfície com matéria 
orgânica ressequida até três dias, e o vírus da 
hepatite, nas mesmas condições, até uma se-
mana (HINRICHSEN, 2004).

Portanto, a presença de sujidade, principal-
mente matéria orgânica de origem humana, 
pode servir como substrato para a proliferação 
de microrganismos ou favorecer a presença de 
vetores, com a possibilidade de transportar 
passivamente esses agentes (PELCZAR, 1997; 
FERNANDES et al., 2000). Sendo assim, toda 
área com presença de matéria orgânica deverá 
ser rapidamente limpa e desinfetada, indepen-
dentemente da área do hospital.
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Staphylococcus aureus resistente à meticilina 
(MRSA, methicillin-resistant Staphylococcus 
aureus) e Enterococos resistente à vancomi-
cina (VRE, vancomycin-resistant enterococci) 
são capazes de sobreviver dias ou até semanas 
nas superfícies de ambientes de serviços de 
saúde (BOYCE, 2007). Estudos têm demons-
trado a presença de microrganismos multir-
resistentes aos antimicrobianos em superfí-
cies de leitos e equipamentos, após limpeza 
e desinfecção inapropriadas (NOSKIN et al., 
2000; RAY et al., 2002; SAMPLE et al., 2002; 
DENTON et al., 2004). Ressalta-se, portanto, 
a importância da elaboração de protocolos 
rigorosos de limpeza e desinfecção de super-
fícies, pelos serviços de saúde, para o contro-
le desses microrganismos.

Além dos microrganismos multirresistentes, 
outros de relevância epidemiológica nas in-
fecções relacionadas à assistência à saúde es-
tão ligados à contaminação ambiental como 
Clostridium difficile, Legionella e Aspergillus.

1.2 Prevenção da transmissão de 

infecções relacionadas à assistência 
à saúde

As medidas utilizadas para diminuir a interfe-
rência do ambiente nas infecções relacionadas 
à assistência à saúde envolvem (HINRICH-
SEN, 2004; ASSAD & COSTA, 2010):

 � evitar atividades que favoreçam o levanta-
mento das partículas em suspensão, como 
o uso de aspiradores de pó (permitidos so-
mente em áreas administrativas); 

 � não realizar a varredura seca nas áreas in-
ternas dos serviços de saúde;

 � as superfícies (mobiliários em geral, pisos, 
paredes e equipamentos, dentre outras) de-
vem estar sempre limpas e secas;

 � remover rapidamente matéria orgânica das 
superfícies;

 � isolar áreas em reformas ou em construção, 
utilizando tapumes e plástico.

Nota: No caso de reformas internas nas proxi-
midades de áreas críticas de Estabelecimentos 
Assistenciais de Saúde (EAS) deve-se realizar 
o isolamento da obra por meio de barreiras 
herméticas devido à grande quantidade de de-
tritos, poeira e fungos (ABNT, 2005).

Esses procedimentos visam evitar a formação 
ou piora de processos alérgicos, surtos de as-
pergiloses e a disseminação de determinadas 
doenças (tuberculose e outras).

No sentido de evitar fontes de fungos é impor-
tante retirar vasos com flores e plantas dos quar-
tos ou áreas assistenciais dos serviços de saúde.

Além da limpeza e desinfecção, a instituição 
das medidas de precauções também é impor-
tante na prevenção da transmissão de infec-
ções relacionadas à assistência à saúde, de-
vendo ser adotadas, quando necessárias, pelos 
profissionais de saúde e de limpeza e desinfec-
ção de superfícies em serviços de saúde.
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2.1 Áreas dos serviços de saúde

As áreas dos serviços de saúde são classifi-
cadas em relação ao risco de transmissão de 
infecções com base nas atividades realizadas 
em cada local. Essa classificação auxilia em 
algumas estratégias contra a transmissão de 
infecções, além de facilitar a elaboração de 
procedimentos para limpeza e desinfecção de 
superfícies em serviços de saúde. 

O objetivo da classificação das áreas dos ser-
viços de saúde é orientar as complexidades, a 
minuciosidade e o detalhamento dos serviços 
a serem executados nesses setores, de modo 
que o processo de limpeza e desinfecção de 
superfícies esteja adequado ao risco. 

Portanto, a definição das áreas dos serviços de 
saúde foi feita considerando o risco potencial 
para a transmissão de infecções, sendo classi-
ficadas em áreas críticas, semicríticas e não-
-críticas (YAMAUSHI et al., 2000; BRASIL, 
2002; APECIH, 2004), conforme descrito a 
seguir:

A evolução tecnológica aplicada à medicina 
vem revolucionando a arquitetura dos servi-
ços de saúde, que tem sido modificada visando 
à melhoria do atendimento ao paciente (MU-
NHOZ & SOARES, 2000). Para se adequarem 
às novas tecnologias, muitos serviços de saúde 
necessitaram de reformas ou ampliação das 
áreas construídas, resultando em construções 
que nem parecem estabelecimentos de assis-
tência à saúde. A aparência do ambiente pro-
porcionada pela limpeza é um importante cri-
tério de qualidade de atendimento do serviço 
de saúde.

Considerando-se a variedade das atividades 
desenvolvidas em um serviço de saúde, há 
necessidade de áreas específicas para o de-
senvolvimento de atividades administrativas e 
operacionais. São exemplos dessas atividades: 
receber o paciente e sua família no momento 
da internação; acomodar o paciente; realizar 
exames de rotina e exames diagnósticos inva-
sivos e realizar procedimentos cirúrgicos sim-
ples ou de alta complexidade.
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 � Áreas críticas: são os ambientes onde exis-
te risco aumentado de transmissão de in-
fecção, onde se realizam procedimentos de 
risco, com ou sem pacientes ou onde se en-
contram pacientes imunodeprimidos. São 
exemplos desse tipo de área: Centro Cirúr-
gico (CC), Centro Obstétrico (CO), Unida-
de de Terapia Intensiva (UTI), Unidade de 
Diálise, Laboratório de Análises Clínicas, 
Banco de Sangue, Setor de Hemodinâmica, 
Unidade de Transplante, Unidade de Quei-
mados, Unidades de Isolamento, Berçário 
de Alto Risco, Central de Material e Este-
rilização (CME), Lactário, Serviço de Nu-
trição e Dietética (SND), Farmácia e Área 
suja da Lavanderia.

 � Áreas semicríticas: são todos os comparti-
mentos ocupados por pacientes com doen-
ças infecciosas de baixa transmissibilidade 
e doenças não infecciosas. São exemplos 
desse tipo de área: enfermarias e aparta-
mentos, ambulatórios, banheiros, posto de 
enfermagem, elevador e corredores. 

 � Áreas não-críticas: são todos os demais 
compartimentos dos estabelecimentos as-
sistenciais de saúde não ocupados por pa-
cientes e onde não se realizam procedimen-
tos de risco. São exemplos desse tipo de 
área: vestiário, copa, áreas administrativas, 
almoxarifados, secretaria, sala de costura.

Atualmente, essa classificação é questiona-
da, pois o risco de infecção ao paciente está 
relacionado aos procedimentos aos quais ele 
é submetido, independentemente da área em 
que ele se encontra. Entretanto, essa classifica-
ção pode nortear o líder, supervisor ou encar-
regado do Serviço de Limpeza e Desinfecção 
de Superfícies em Serviços de Saúde na divi-
são de atividades, dimensionamento de equi-
pamentos, profissionais e materiais.
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A limpeza e desinfecção de superfícies em ser-
viços de saúde são elementos primários e efi-
cazes nas medidas de controle para romper a 
cadeia epidemiológica das infecções.

O Serviço de Limpeza e Desinfecção de Su-
perfícies em Serviços de Saúde visa garantir 
aos usuários dos serviços de saúde uma per-
manência em local limpo e em ambiente com 
menor carga de contaminação possível, con-
tribuindo com a redução da possibilidade de 
transmissão de infecções oriundas de fontes 
inanimadas.

3.1 Conceito, objetivos e finalidades

O Serviço de Limpeza e Desinfecção de Su-
perfícies em Serviços de Saúde compreende a 
limpeza, desinfecção e conservação das super-
fícies fixas e equipamentos permanentes das 
diferentes áreas. 

Tem a finalidade de preparar o ambiente para 
suas atividades, mantendo a ordem e conser-
vando equipamentos e instalações, evitando 
principalmente a disseminação de microrga-
nismos responsáveis pelas infecções relacio-
nadas à assistência à saúde. 

As superfícies em serviços de saúde compreen-
dem (BRASIL, 1994; PREFEITURA..., 2006): 
mobiliários, pisos, paredes, divisórias, portas 
e maçanetas, tetos, janelas, equipamentos para 
a saúde, bancadas, pias, macas, divãs, suporte 
para soro, balança, computadores, instalações 
sanitárias, grades de aparelho de condiciona-
dor de ar, ventilador, exaustor, luminárias, be-
bedouro, aparelho telefônico e outros.

O Serviço de Limpeza e Desinfecção de Super-
fícies em Serviços de Saúde deverá contribuir 
para prevenir a deterioração de superfícies, 
objetos e materiais, promovendo conforto e 
segurança aos pacientes, acompanhantes e 
aos funcionários, por intermédio de um meio 
limpo. Deverá também sempre considerar a 
importância de manter as superfícies limpas 
(diminuindo o número de microrganismos 
dessas) com otimização de custos.

Atualmente, o interesse por parte dos profis-
sionais de saúde nas áreas de apoio, incluindo 
o Serviço de Limpeza e Desinfecção de Super-
fícies em Serviços de Saúde, deve-se à atual 
percepção da existência do ambiente e de sua 
importância na prevenção de infecções rela-
cionadas à assistência à saúde.
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O Serviço de Limpeza e Desinfecção de Super-
fícies em Serviços de Saúde poderá ser próprio 
ou terceirizado pelo serviço de saúde. Sendo 
próprio ou terceirizado, é importante que o 
número de profissionais atenda à demanda de 
trabalho em todos os turnos, buscando a exce-
lência dos serviços prestados nos serviços de 
saúde.

3.2 Princípios básicos para a limpeza 
e desinfecção de superfícies em 
serviços de saúde

3.2.1 Princípios gerais 
Os princípios básicos para a limpeza e desin-
fecção de superfícies em serviços de saúde são 
a seguir descritos (APECIH, 2004; HINRI-
CHSEN, 2004; MOZACHI, 2005; TORRES & 
LISBOA, 2007; ASSAD & COSTA, 2010):

 � Proceder à frequente higienização das mãos. 
 � Não utilizar adornos (anéis, pulseiras, re-

lógios, colares, piercing, brincos) durante o 
período de trabalho.

 � Manter os cabelos presos e arrumados e 
unhas limpas, aparadas e sem esmalte.

 � Os profissionais do sexo masculino devem 
manter os cabelos curtos e barba feita.

 � O uso de Equipamento de Proteção Indivi-
dual (EPI) deve ser apropriado para a ativi-
dade a ser exercida.

 � Nunca varrer superfícies a seco, pois esse 
ato favorece a dispersão de microrganis-
mos que são veiculados pelas partículas de 
pó. Utilizar a varredura úmida, que pode 
ser realizada com mops ou rodo e panos de 
limpeza de pisos.

 � Para a limpeza de pisos, devem ser seguidas 
as técnicas de varredura úmida, ensaboar, 
enxaguar e secar.

 � O uso de desinfetantes ficam reservados 
apenas para as superfícies que contenham 
matéria orgânica ou indicação do Serviço 
de Controle de Infecção Hospitalar (SCIH).

 � Todos os produtos saneantes utilizados de-
vem estar devidamente registrados ou noti-
ficados na Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária (Anvisa).

 � A responsabilidade do Serviço de Limpeza 
e Desinfecção de Superfícies em Serviços 
de Saúde na escolha e aquisições dos pro-
dutos saneantes deve ser realizada conjun-
tamente pelo Setor de Compras e Hotelaria 
Hospitalar (SCIH).

 � É importante avaliar o produto fornecido 
aos profissionais. São exemplos: testes mi-
crobiológicos do papel toalha e sabonete lí-
quido, principalmente quando se tratar de 
fornecedor desconhecido.
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minhados à lavanderia para processamento 
ou lavados manualmente no expurgo.

 � Os discos das enceradeiras devem ser lava-
dos e deixados em suporte para facilitar a 
secagem e evitar mau cheiro proporciona-
do pela umidade.

 � Todos os equipamentos deverão ser limpos 
a cada término da jornada de trabalho.

 � Sempre sinalizar os corredores, deixando 
um lado livre para o trânsito de pessoal, 
enquanto se procede à limpeza do outro 
lado. Utilizar placas sinalizadoras e manter 
os materiais organizados, a fim de evitar 
acidentes e poluição visual.

 � A frequência de limpeza das superfícies 
pode ser estabelecida para cada serviço, de 
acordo com o protocolo da instituição.

 � A desinsetização periódica deve ser reali-
zada de acordo com a necessidade de cada 
instituição. O cronograma semestral para 
a desinsetização deve estar disponível para 
consulta, assim como a relação dos produ-
tos utilizados no decorrer do semestre.

 � Deve-se utilizar um sistema compatível 
entre equipamento e produto de limpeza 
e desinfecção de superfícies (apresentação 
do produto, diluição e aplicação).

 � O profissional de limpeza sempre deverá 
certificar se os produtos de higiene, como sa-
bonete e papel toalha e outros são suficientes 
para atender às necessidades do setor.

 � Cada setor deverá ter a quantidade neces-
sária de equipamentos e materiais para lim-
peza e desinfecção de superfícies.

 � Para pacientes em isolamento de contato, 
recomenda-se exclusividade no kit de lim-
peza e desinfecção de superfícies. Utilizar, 
preferencialmente, pano de limpeza des-
cartável. 

 � O sucesso das atividades de limpeza e de-
sinfecção de superfícies depende da garan-
tia e disponibilização de panos ou cabelei-
ras alvejados e limpeza das soluções dos 
baldes, bem como de todos equipamentos 
de trabalho.

 � Os panos de limpeza de piso e panos de 
mobília devem ser preferencialmente enca-
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4.1 Atribuições

As atribuições da equipe do Serviço de Lim-
peza e Desinfecção de Superfícies em Serviços 
de Saúde podem variar de acordo com a área e 
as características do local onde a limpeza será 
realizada, além do modelo de gestão em vigor 
aplicado ao serviço em questão.

Embora as atribuições possam apresentar va-
riações entre diferentes instituições, o objetivo 
alvo deve ser comum, ou seja, a remoção de 
sujidades de superfícies do ambiente, mate-
riais e equipamentos, mediante a aplicação e 
ação de produtos químicos, ação física, aplica-
ção de temperatura ou combinação de proces-
sos. Ao limpar superfícies de serviços de saú-
de, pretende-se proporcionar aos usuários um 
ambiente com menor carga de contaminação 
possível, contribuindo na redução da possibi-
lidade de transmissão de patógenos oriundos 
de fontes inanimadas, por meio das boas prá-
ticas de limpeza e desinfecção de superfícies 
(TORRES & LISBOA, 2007). 

A clareza das atribuições tem papel funda-
mental para seu cumprimento e, para tanto, 
se faz necessário um manual contendo todas 
as tarefas a serem realizadas, especificadas por 
cargo. O manual deve ser apresentado e estar 
à disposição de todos os colaboradores para 
consulta no local de trabalho, em local de fácil 
acesso. Sua revisão deve ser periódica e sem-
pre que houver mudança de rotinas.

A informatização do manual viabiliza treina-
mentos de capacitação técnica, mais práticos e 
motivadores, possibilitando inserções de ilus-
trações, fotos, esquemas, links para filmes ou 

sites educativos. Vale à pena contemplar essa 
ferramenta em futuros planejamentos de edu-
cação continuada que, além de ser uma prática 
contemporânea, facilita as necessárias revisões 
sistemáticas. 

Ressalta-se que uma atribuição por si só pode 
não ser esclarecedora e não dar todas as respos-
tas para um determinado tipo de procedimen-
to: Quais os equipamentos de proteção indivi-
dual necessários para esse processo de limpeza? 
O que deve ser limpo? Onde limpar? Quando 
limpar? Em qual horário? Quais equipamentos 
e materiais utilizar? Onde encontrar? 

Daí a necessidade de um embasamento pré-
vio, por meio de treinamentos de capaci-
tação, também acompanhados de manuais 
técnicos.

4.2 Atribuições administrativas 

4.2.1 Quanto à apresentação pessoal
 � Apresentar-se com uniforme completo, 

limpo, passado, sem manchas, portando a 
identificação do funcionário.
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 � Utilizar calçados profissionais: fechados, 
impermeáveis e com sola antiderrapante.

 � Manter cabelos penteados e presos.
 � Manter unhas curtas, limpas, sem esmalte 

ou unhas postiças.
 � Desprover-se de adornos (BRASIL, 2005), 

como pulseiras, anéis, brincos, colares e 
piercing.

 � Manter higiene corporal.

4.2.2 Quanto às normas institucionais
 � Apresentar-se no horário estabelecido no 

contrato de trabalho.
 � Comunicar e justificar ausências.
 � Respeitar clientes internos e externos à ins-

tituição: superiores, colegas de trabalho, 
pacientes, visitantes e outros.

 � Adotar postura profissional compatível 
com as regras institucionais:

 – falar em tom baixo.
 – evitar gargalhadas.
 – evitar diálogos desnecessários com 

clientes, sem que seja questionado pre-
viamente.

 – não fumar e não guardar ou consumir 
alimentos e bebidas nos postos de traba-
lho (BRASIL, 2005).

 � Cumprir tarefas operacionais estabelecidas 
previamente em suas atribuições designadas.

 � Participar de programas ou campanhas 
institucionais que contribuam para a mini-
mização de riscos ocupacionais, ambientais 
e que estimulem a responsabilidade social, 
como, por exemplo, programas de biosse-
gurança, prevenção de incêndio, campanha 
de vacinação e outros.

4.3 Atribuições técnicas

Todas as atribuições técnicas serão descritas a 
seguir.

4.3.1 Líderes, supervisores ou encarregados 
de limpeza e desinfecção de superfícies

4.3.1.1 Quanto à aquisição de produtos 
saneantes

 � Utilizar somente produtos saneantes pa-
dronizados, na concentração e tempo reco-
mendados pelo fabricante e SCIH.

 � Avaliar junto ao fabricante a compatibilida-
de do tipo de superfícies com o produto a 
ser empregado, a fim de preservar a integri-
dade do mobiliário, de revestimentos e dos 
equipamentos pertencentes ao patrimônio 
institucional. Orientar os funcionários so-
bre qual produto utilizar em cada tipo de 
superfície e quando utilizá-lo.

 � Oferecer sabão ou detergente para realizar 
os processos de limpeza, restringindo o uso 
de desinfetantes apenas para situações es-
pecíficas recomendadas pelo SCIH.

 � Padronizar a aquisição de detergentes com 
tensoativo biodegradáveis que atendam 
à legislação pertinente e suas atualizações 
(BRASIL, 1988).
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4.3.1.2 Quanto aos equipamentos e materiais

 � Providenciar a aquisição de equipamentos 
e materiais necessários para a realização de 
boas práticas de limpeza que atendam às 
exigências ergonômicas e que preservem a 
integridade física do trabalhador ( BRASIL, 
2005), como a disponibilização de car-
ros funcionais em número suficiente para 
que todos os colaboradores tenham acesso 
quando precisarem.

 � Fornecer equipamentos e materiais aprova-
dos previamente pelo SCIH.

 � Capacitar os profissionais de limpeza e 
desinfecção de superfícies a operar e zelar 
pela manutenção dos equipamentos e ma-
teriais pertencentes ao serviço.

 � Substituir os equipamentos que possam re-
presentar risco à integridade física do pro-
fissional de limpeza ou que não atendam às 
necessidades do serviço.

A análise de alguns critérios auxilia no mo-
mento da aquisição de um novo equipamen-
to:

 � Nível mínimo de ruídos.
 � Uso de equipamentos industriais e nunca 

domésticos.
 � Consumo mínimo de energia e água, pre-

servando assim, os recursos ambientais na-
turais esgotáveis.

 � Possibilidade de manutenção ou reposição 
rápida quando danificados.

 � Compatibilidade com as áreas às quais se 
pretende utilizá-los.

 � Qualidade e tecnologia adequadas e compa-
tíveis com revestimentos institucionais e que 
não ofereçam riscos à saúde ocupacional.

 � Preferencialmente com referências de utili-
zação em outro serviço de saúde.

4.3.1.3 Quanto aos Equipamentos de Proteção 
Individual (EPI) e Equipamentos de Proteção 
Coletiva (EPC):

 � Adquirir EPI com certificação de aprova-
ção, pois se refere ao CA. do Ministério do 
Trabalho e disponibili zá-los em quantidade 
suficiente para uso e reposição (BRASIL, 
2005).

 � Capacitar ou direcionar a capacitação sobre 
EPI para um profissional que esteja habi-
litado para desenvolver treinamentos com 
abordagens como: tipos, onde e quando 
utilizar, importância da utilização, técnicas 
de utilização correta e adequada, riscos da 
não utilização e outros.

 � Supervisionar o uso correto dos EPI.
 � Providenciar e disponibilizar Equipamen-

tos de Proteção Coletiva (EPC) e orientar 
os colaboradores para sua utilização.
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4.3.1.4 Outras atribuições

 � Focar suas ações em consonância com a 
missão, visão, filosofia e objetivos da ins-
tituição.

 � Participar e acompanhar os processos sele-
tivos da equipe de limpeza e desinfecção de 
superfícies por meio de estabelecimento de 
requisitos pertinentes ao cargo, participa-
ção em entrevistas e avaliações.

 � Planejar, coordenar, implementar e supervi-
sionar as atividades pertinentes ao serviço.

 � Dimensionar pessoal, equipamentos, uten-
sílios e materiais de limpeza e desinfecção 
de superfícies.

 � Desenvolver e implementar programas de 
educação contínua sobre processos de lim-
peza e desinfecção de superfícies e conser-
vação. A principal vantagem da educação 
contínua está no fato de possibilitar uma 
intervenção no momento em que o erro 
acontece, por meio da orientação e acom-
panhamento, possibilitando que falhas téc-
nicas sejam corrigidas imediatamente após 
sua ocorrência, ao invés de aguardar um 
cronograma preestabelecido de reciclagem 
programada.

 � Planejar supervisão contínua das ativida-
des de limpeza de forma que os três turnos 
de trabalho sejam assegurados.

 � Realizar avaliações de desempenho.
 � Estabelecer o cronograma de periodicida-

de e de frequência dos diferentes tipos de 
limpeza em todos ambientes e superfícies 
sob responsabilidade da equipe de limpeza 
e desinfecção.

 � Liberar apartamentos ou enfermarias, após 
vistoria.

 � Dimensionar e disponibilizar os materiais 
de reposição: papel toalha, papel higiênico, 

sabonete líquido e preparações alcoólicas 
para as mãos e outros.

 � Estender e implementar programas ins-
titucionais de racionamento de recursos 
naturais, como hídricos e energéticos, para 
o Serviço de Limpeza e Desinfecção de Su-
perfícies em Serviços de Saúde.

 � Encaminhar os resíduos poluidores para 
o setor de manutenção, tais como pilhas, 
lâmpadas fluorescentes e outros decorren-
tes da manutenção. Quanto aos demais re-
síduos, acondicionar, manejar, armazenar e 
encaminhar para o destino que conste no 
Plano de Gerenciamento de Resíduos em 
Serviços de Saúde (PGRSS) da instituição.

 � Interferir nos processos de limpeza e desin-
fecção de superfícies com o objetivo de agi-
lizar as atividades, por meio de ações como 
remanejamento, substituições e orienta-
ções, sempre que necessário.

 � Criar interfaces com os serviços relaciona-
dos direta ou indiretamente com o Serviço 
de Limpeza e Desinfecção de Superfícies 
em Serviços de Saúde, a fim de promover a 
integração e a harmonia, por meio de alian-
ças que possam fortalecer a cumplicidade 
entre diferentes serviços almejando objeti-
vos comuns.
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 � Definir com a chefia de setor, tempo neces-
sário e ideal para concluir as limpezas ter-
minais por desocupação. Ainda, por meio 
de um cronograma, definir horários e datas 
para as terminais programadas.

 � Encaminhar notificações de manutenção 
ao serviço específico.

 � Desenvolver indicadores de qualidade do 
serviço, de pessoal, de equipamentos e ma-
teriais, assim como do cumprimento dos 
cronogramas de frequências dos diferentes 
tipos de limpeza de superfícies, como for-
ma de avaliação dos serviços prestados.

 � Realizar diagnóstico dos colaboradores 
basean do-se nas necessidades de cada 
membro da equipe, que poderá resultar 
em estratégias efetivas de motivação (HEL-
LER, 1998).

4.3.2 Profissionais de limpeza e 
desinfecção de superfícies

4.3.2.1 Quanto aos equipamentos, materiais e 
instalações

 � Zelar por equipamentos e materiais do ser-
viço durante e após sua utilização, obede-
cendo as regras de utilização, limpeza ou 
desinfecção, de acordo com a necessidade 
e guardar em local designado após a utili-
zação.

 � Notificar mau funcionamento ou extravios 
de equipamentos e materiais, em impresso 
próprio ou intranet.

 � Notificar danos em mobiliário, acessórios, 
instalações e revestimentos que necessitem 
de reparo ou substituição, em impresso 
próprio.

 � Realizar a limpeza de materiais e equipa-
mentos após sua utilização, em salas pró-
prias designadas na instituição para esse 
fim.

4.3.2.2 Quanto à preservação ambiental

 � Utilizar racionalmente recursos como água 
e energia, evitando desperdícios e colabo-
rando com programas internos de preser-
vação ambiental e responsabilidade social.

 � Segregar produtos poluidores como pilhas, 
baterias, lâmpadas fluorescentes e outros, 
em recipientes próprios pré-designados no 
PGRSS da instituição, quando esses não es-
tiverem sido acondicionados pelo gerador 
em local apropriado. Posteriormente, enca-
minhar ao setor de manutenção ou confor-
me PGRSS da instituição.

4.3.2.3 Quanto à utilização de produtos 
saneantes

 � Utilizar somente produtos saneantes pa-
dronizados, na concentração e tempo reco-
mendados pelo fabricante e SCIH.
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 � Utilizar somente produtos que estejam em 
embalagens rotuladas e dentro do prazo de 
validade.

 � Utilizar rotineiramente sabão ou detergen-
te para os processos de limpeza de super-
fícies, sendo os desinfetantes restritos às 
situações específicas como, por exemplo, 
presença de matéria orgânica e microrga-
nismos multirresistentes.

 � Não misturar produtos saneantes, exceto 
quando indicado pelo fabricante, pois essas 
misturas podem ser perigosas quando inala-
das, causam danos ao meio ambiente e seus 
princípios ativos podem ser neutralizados e 
inativados. Preparar soluções somente para 
uso imediato, evitando armazenamento por 
longos períodos. 

4.3.2.4 Quanto ao recolhimento dos resíduos

 � Recolher sacos de resíduos dos recipien-
tes próprios quando 80% de sua capaci-
dade estiverem preenchidos ou sempre 
que necessário, evitando coroamento ou 
transborde. Nesse caso, uma frequência 
de recolhimento deve ser estabelecida, 
de acordo com o volume gerado em cada 
unidade.

 � Transportar os resíduos recolhidos em car-
ros próprios, mantendo a tampa fechada 
sem que haja coroamento, não sendo per-
mitido que os sacos encostem-se ao corpo 
do profissional ou que sejam arrastados.

4.3.2.5 Quanto aos EPI

 � Utilizar EPI apenas para a finalidade a que 
se destinam, responsabilizando-se pela lim-
peza, guarda e conservação, substituindo-
-os quando houver qualquer alteração que 
os tornem impróprios para uso.

4.3.2.6 Quanto aos processos de limpeza e 
desinfecção de superfícies

 � Comunicar ao líder do serviço as interfe-
rências ou questionamentos de outros pro-
fissionais nas rotinas realizadas.

 � Realizar a limpeza e a desinfecção de su-
perfícies do ambiente que contenham ma-
téria orgânica.

 � Realizar as limpezas concorrente, terminal 
e imediata de áreas internas e externas per-
tencentes ao serviço de saúde em questão, 
que estejam sob responsabilidade do Servi-
ço de Limpeza e Desinfecção de Superfícies 
em Serviços de Saúde.

4.4 Atribuições que não competem 
ao profissional de limpeza e 
desinfecção de superfícies 

 � Recolhimento de perfurocortantes de lo-
cais inadequados, como por exemplo, lei-
tos de pacientes, pisos, bancadas e outros. 
De acordo com a Norma Regulamentadora 
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32 – NR 32 (BRASIL, 2005), devem ser res-
ponsabilizados pelo descarte de perfuro-
cortantes, somente os trabalhadores que os 
utilizarem, estando, portanto, os profissio-
nais de limpeza e desinfecção, isentos dessa 
responsabilidade.

 � Fechamento de coletores de perfurocor-
tantes. O fechamento de coletores está sob 
a responsabilidade de quem manipula e 
descarta os perfurocortantes, não cabendo 
essa tarefa à equipe de limpeza e desinfec-
ção de superfícies. 

 � Retirada de materiais ou equipamentos 
provenientes da assistência ao paciente nos 
quartos, enfermarias ou qualquer outra 
unidade, antes de realizar a limpeza, seja 
concorrente ou terminal. São exemplos: 
bolsas ou frascos de soro, equipos, bom-
bas de infusão, comadres, papagaios, reci-
pientes de drenagens e outros. Essas tarefas 
cabem à equipe de enfermagem, já que são 

materiais relacionados à assistência ao pa-
ciente.

 � Atendimento de telefone ou campainha de 
quarto ou enfermarias durante o período 
de internação de pacientes. Vários proble-
mas são gerados quando a equipe de lim-
peza e desinfecção de superfícies assume 
indevidamente essa tarefa, tais como:

 – Perda de tempo com a retirada de luvas 
para atender telefone ou campainha; ne-
cessidade de higienização das mãos após 
retirada de luvas; dirigir-se ao posto de 
enfermagem quando for necessário que 
algum recado seja dado.

 – Quando o funcionário não retira as lu-
vas ou não realiza a higienização das 
mãos, há a contaminação do telefone ou 
campainha, por meio das mãos.

Portanto, nada justifica qualquer um dos dois 
tipos de condutas, já que não faz parte das 
atribuições da equipe de limpeza e desinfecção 
de superfícies.

 � Realização de processos de controle de 
pragas, como desinsetização, desratização, 
descupinização, e outros.

O controle integrado de pragas deve ser reali-
zado por empresa e profissionais especializa-
dos.

 � Compra de EPI com recursos próprios. Os 
EPI devem ser fornecidos gratuitamente 
pelo empregador e nunca pelo empregado 
(BRASIL, 1978).

 � Realização de limpeza do leito do pacien-
te, enquanto o mesmo encontra-se ocupa-
do. Essa tarefa compete à enfermagem, já 
que a manipulação indevida na cama pode 
causar prejuízos à saúde do paciente, como, 
por exemplo, deslocamento de drenos e ca-
teteres.
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4.5 Perfil

4.5.1 Perfil da equipe 
Embora as oportunidades de cursos específi-
cos nessa área sejam limitadas, os líderes do 
serviço, assim como supervisores e encarre-
gados, devem se mobilizar no sentido de par-
ticipar de congressos, simpósios, encontros 
regionais, acompanhar publicações, realizar 
intercâmbio institucional, contribuir para a 
pesquisa e fomentar a produção científica.

Através de esforços individuais e pró-ativida-
de, consegue-se elevar o grau de conhecimen-
to e evidências científicas para esse represen-
tativo segmento de mercado. A capacitação 
profissional é fundamental para que o gestor 
sinta-se seguro e capaz de transmitir informa-
ções embasadas para sua equipe.

Com a franca expansão dos processos de cer-
tificação, não existe espaço para profissionais 
acomodados que aguardam boas oportuni-
dades de crescimento sem nada fazerem para 
reverter o quadro; esses estão fadados à subs-
tituição.

Sendo assim, torna-se imprescindível a existên-
cia de profissionais qualificados e com grande 
bagagem de experiências nesse segmento.

4.5.2 Perfil profissional
Para o líder da equipe, as exigências quanto à 
sua formação são isoladas, não existindo um 
perfil padrão definido. Entretanto, a tendência 
do padrão de exigência é de nível de forma-
ção universitária com diferencial técnico, que 
contribua de forma mais abrangente nas ne-
cessárias interfaces do serviço com os demais 

profissionais da instituição.

Segundo Taraboulsi (TARABOULSI, 2003), as 
habilidades e a formação não são suficientes 
em situações práticas, onde se deve encontrar 
uma saída ou contornar situações inesperadas 
e difíceis. Surge então outro diferencial profis-
sional, a atitude. Segundo o autor, profissio-
nais com atitude são imprescindíveis na linha 
de frente do comando de equipes, pois têm 
iniciativa e espontaneidade para agir no mo-
mento certo e solucionar o problema, possibi-
litando que as promessas de qualidade sejam 
cumpridas com sintonia entre o que é espera-
do pela alta administração que esse profissio-
nal está autorizado a fazer. 

Características como liderança, flexibilidade, 
pensamento estratégico, bom relacionamento, 
ética, imparcialidade, bom senso e honestida-
de são esperados de um líder, seja ele gerente, 
supervisor ou encarregado do serviço, pois 
todos têm responsabilidade frente ao corpo 
operacional.

Já para a equipe operacional, o ensino fun-
damental completo com disponibilidade e 
compromisso de continuidade dos estudos 
vem sendo cada vez mais exigido, visto que 
a ausência de alfabetização dificulta e re-
tarda os treinamentos, além de inviabilizar 
determinadas práticas que podem expor o 
trabalhador a riscos desnecessários, como, 
por exemplo, a leitura de rótulos de produ-
tos saneantes antes de sua utilização. Cabe 
às instituições oferecerem condições que 
possibilitem essa categoria dar continuidade 
aos estudos por meio de horários especiais 
de trabalho.
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4.5.3 Perfil comportamental
Antes de colocar regras de conduta e postu-
ra aos colaboradores, a liderança deve avaliar 
seu próprio perfil, pois, na maioria das vezes, 
a equipe é o reflexo do líder e o treinamento 
não terá êxito. Como nem sempre líderes têm 
ciência dos próprios defeitos, faz-se necessário 
uma avaliação da alta administração de seus 
gestores.

Algumas atitudes e postura são esperadas de 
ambos, tanto do líder como dos demais cola-
boradores:

 � Higiene corporal e boa apresentação pes-
soal.

 � Discrição com relação a assuntos internos, 
que só dizem respeito à instituição e ao ser-
viço.

 � Gentileza, educação e respeito com clientes 
internos e externos.

 � Colaboração.
 � Interesse em novos aprendizados e por no-

vas oportunidades.
 � Postura profissional frente a pacientes, visi-

tantes e demais colaboradores.

4.6 Capacitação

A NR 32 (BRASIL, 2005) coloca a capacitação 
contínua como item obrigatório para todas as 
categorias profissionais, tendo como objetivo 
principal a segurança e proteção do trabalha-
dor com relação aos riscos inerentes a sua fun-
ção, por meio de treinamentos que os cons-
cientizem e os preparem para agir de forma 
segura frente aos riscos ocupacionais.

Entretanto, é necessário distinguir a capaci-
tação voltada para riscos exigida pela NR 32 

(BRASIL, 2005), da capacitação técnica neces-
sária para qualquer atividade desenvolvida pelo 
trabalhador do segmento de limpeza e desin-
fecção em superfícies em serviços de saúde.

4.6.1 A NR 32 e a capacitação contínua 
preventiva

A NR 32 (BRASIL, 2005) volta-se exclusiva-
mente para a segurança do trabalhador de ser-
viços de saúde, independentemente da função 
que exerça. Tem-se aqui um grande avanço 
para a saúde ocupacional e ao mesmo tempo 
um grande desafio para os gestores do Serviço 
de Limpeza e Desinfecção de Superfícies em 
Serviços de Saúde, pois trata-se de um seg-
mento com trabalhadores com baixa escola-
ridade e na maioria das vezes com formação 
rudimentar, salvo exceções.

Os líderes devem se empenhar para conscien-
tizá-los quanto aos riscos a que estão expostos 
diariamente, oferecendo treinamentos teóri-
cos e práticos de fácil compreensão. Recursos 
como cartilhas, cartazes, dinâmicas de grupo, 
peças teatrais e outros podem auxiliar na re-
tenção do aprendizado, mais do que explana-
ções teóricas monótonas. A teoria ministrada 
de forma ilustrada, combinada com muitos 
exemplos práticos e filmes de impacto emo-
cional, costuma trazer bons resultados.

É importante lembrar que a abordagem sobre 
riscos e formas de prevenção deve ser feita 
por profissionais familiarizados com os riscos 
inerentes aos agentes biológicos, e, portanto, 
habilitados para realização desse tipo de trei-
namento, como enfermeiros do trabalho e de 
controle de infecção. Enfim, é importante que 
o líder tenha consciência de que nem sempre 
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está preparado para essa incumbência e é pre-
ciso delegar essa função.

Outros pontos devem ser considerados ao pla-
nejar esse treinamento:

 � Os treinamentos devem ser planejados para 
que ocorram durante o período da jornada 
de trabalho dos profissionais de limpeza e 
desinfecção de superfícies.

 � A comprovação dos treinamentos é obri-
gatória, devendo constar em documento 
comprobatório: data; carga horária; con-
teúdo programático; nome e formação ou 
capacitação do instrutor; nome e assinatura 
dos trabalhadores capacitados.

Dentre os assuntos a serem explorados no con-
teúdo programático, deve ser contemplado: 

 � Treinamento sobre mecânica corporal cor-
reta na movimentação de materiais e equi-
pamentos, de forma a preservar a saúde e 
integridade física.

 � Dados disponíveis sobre riscos potenciais 
para a saúde.

 � Medidas de controle que visem à minimi-
zação da exposição aos agentes biológicos.

 � Utilização de EPI e EPC.
 � Medidas para prevenção de acidentes e in-

cidentes.
 � Medidas a serem adotadas pelos profissio-

nais de limpeza e desinfecção de superfí-
cies, no caso de ocorrência de acidentes ou 
incidentes.

 � Modo de operação de qualquer equipa-
mento e seus riscos, antes da utilização.

 � Abordagem de risco e prevenção aos profis-
sionais de limpeza e desinfecção de super-
fícies expostos aos riscos químicos, físicos 

e radiações ionizantes, além de atividades 
com resíduos. 

4.6.2 Capacitação técnica
Não raro, nos deparamos com colaboradores 
do Serviço de Limpeza e Desinfecção de Su-
perfícies em Serviços de Saúde que iniciam 
suas atividades antes mesmo que o treina-
mento tenha sido realizado, o que é arrisca-
do, pois o treinamento pode acontecer tarde 
demais. Temos aí um grande fator de risco 
para esse trabalhador, inexperiente e des-
preparado que, na maioria das vezes, nunca 
trabalhou em serviços de saúde e, portanto, 
não tem conscientização sobre os riscos que 
estarão expostos, sem que ocorra capacitação 
prévia. 

Tanto a capacitação técnica como a preven-
tiva deve ser inicial e continuada, evitando o 
“quebra galho” do colaborador inexperiente, 
até que o dia do treinamento aconteça, pois 
pode levar a danos irreparáveis na sua forma-
ção inicial, já que é levado a “aprender” com 
funcionários antigos, portadores de vícios téc-
nicos, que podem ser incorporados a sua prá-
tica diária, mesmo após o treinamento, pois os 
primeiros ensinamentos, geralmente, não são 
esquecidos.

Portanto, a admissão de um colaborador deve 
ser planejada e não deve ser concretizada an-
tes que seja assegurada uma capacitação ime-
diata.

O conteúdo programático deve abordar todas 
as técnicas que serão desempenhadas pelo co-
laborador de forma teórica e prática para que 
a assimilação não seja prejudicada.
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4.6.3 Capacitação técnica e preventiva: 
participação da equipe multidisciplinar

A prática tem demonstrado que a multidisci-
plinaridade envolvida e integrada nas capa-

citações auxiliam a fixação do aprendizado, 
além de promover maior motivação do profis-
sional que está sendo capacitado.

Quadro 1 – Contribuição da equipe multiprofissional nas capacitações para a equipe de Limpeza 
e Desinfecção de Superfícies em Serviços de Saúde.

Profissionais Abordagens 

Líder ou supervisor Postura; técnicas de limpeza; apresentação de materiais e 
equipamentos e técnicas de utilização.

Enfermeiro do Trabalho Prevenção e controle de doenças ocupacionais; orientação sobre 
vacinação e programa de prevenção de riscos de acidentes, 
incluindo a utilização de EPI e EPC.

Farmacêutico Produtos químicos.

Gerente de hotelaria Interfaces do Serviço de Limpeza e Desinfecção de Superfícies 
com a Hotelaria.

Recursos humanos Políticas institucionais; benefícios e direitos e deveres.

Psicólogo Dinâmicas de grupo; técnicas de relaxamento e integração. 

Fisioterapeutas/Profissional de Educação Física Ginástica laboral.

Médico ortopedista Lesão por Esforço Repetitivo (LER) ou Distúrbios Osteomusculares 
Relacionados ao Trabalho (DORT) e prevenção de problemas 
posturais.

Nutricionista Alimentação saudável.

SCIH Medidas de precaução; higienização das mãos; papel do SCIH 
na prevenção e controle das infecções em serviços de saúde; 
interface do SCIH com o Serviço de Limpeza e Desinfecção de 
superfícies em Serviços de Saúde.

Gestor de qualidade Contribuição do Serviço de Limpeza e Desinfecção de Superfícies 
para a qualidade de serviços institucionais.

4.6.4 A capacitação e a terceirização
Segundo a NR 32 (BRASIL, 2005), em casos 
de terceirização do serviço, a responsabilidade 
pela capacitação dos profissionais do Serviço 
de Limpeza e Desinfecção de Superfícies em 
Serviços de Saúde é solidária entre as duas 
empresas, contratante e contratada e, portan-
to, ambas têm a mesma responsabilidade e po-
dem ser alvos de fiscalização.

Mesmo que todas as atribuições relativas ao 
serviço terceirizado estejam descritas em um 
contrato de trabalho, cabe ao contratante cer-
tificar-se de que a capacitação está sendo rea-
lizada e de como é realizada. Ainda, deve co-
laborar quando necessário nessa capacitação, 
estabelecendo uma sólida parceria com verda-
deira responsabilidade compartilhada.
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Para que a limpeza atinja seus objetivos, tor-
na-se imprescindível a utilização de produtos 
saneantes, como sabões e detergentes na dilui-
ção recomendada.

Em locais onde há presença de matéria orgâ-
nica, torna-se necessária a utilização de outra 
categoria de produtos saneantes, que são os 
chamados desinfetantes.

Para que a desinfecção atinja seus objetivos, 
torna-se imprescindível a utilização das técni-
cas de limpeza e posteriormente, utilização de 
desinfetante especificado pelo SCIH.

A responsabilidade na seleção, escolha e aquisi-
ção dos produtos saneantes deve ser do SCIH, 
conjuntamente com o Serviço de Limpeza e 
Desinfecção de Superfícies em Serviços de Saú-
de ou Hotelaria Hospitalar, assim como do re-
presentante do Setor de Compras da instituição.

Na aquisição de saneantes, deverá existir um 
sistema de garantia de qualidade que atenda 
aos requisitos básicos exigidos pela legislação 
em vigor. Atenção deve ser dada à avaliação 
da real necessidade do produto saneante, evi-
tando o uso indiscriminado desse produto em 
serviços de saúde. Quando necessária a utili-
zação do produto saneante, deve-se levar em 
consideração a área em que será utilizado o 
determinado princípio ativo, infraestrutura 
e recursos humanos e materiais disponíveis, 
além do custo do produto no mercado. 

5.1 Legislações e critérios de compra

Segundo o Ministério da Saúde (BRASIL, 
1994), devem ser considerados para a aquisi-

ção de produtos saneantes os seguintes itens:

 � A natureza da superfície a ser limpa ou de-
sinfetada e o seu comportamento perante o 
produto.

 � A possibilidade de corrosão da superfície a 
ser limpa.

 � Tipo e grau de sujidade e a sua forma de 
eliminação.

 � Tipo e contaminação e a sua forma de eli-
minação (microrganismos envolvidos com 
ou sem matéria orgânica presente).

 � Recursos disponíveis e métodos de limpeza 
adotados.

 � Grau de toxicidade do produto.
 � Método de limpeza e desinfecção, tipos de 

máquinas e acessórios existentes.
 � Concentração de uso preconizado pelo fa-

bricante.
 � Segurança na manipulação e uso dos pro-

dutos.
 � Princípio ou componente ativo.
 � Tempo de contato para a ação.
 � Concentração necessária para a ação.
 � Possibilidade de inativação perante matéria 

orgânica.
 � Estabilidade frente às alterações de luz, 

umidade, temperatura de armazenamento 
e matéria orgânica.

 � Temperatura de uso.
 � pH.
 � Incompatibilidade com agentes que podem 

afetar a eficácia ou a estabilidade do produ-
to como: dureza da água, sabões, detergen-
tes ou outros produtos saneantes.

 � Prazo de validade para uso do produto.
Ainda, deve ser exigido do fornecedor a com-
provação de que o produto está notificado ou 
registrado na Anvisa com as características 
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básicas de aprovação e, se necessário, no caso 
de produtos com ação antimicrobiana, laudo 
de testes no Instituto Nacional de Controle de 
Qualidade em Saúde (INCQS) ou demais la-
boratórios acreditados para essa análise, e fi-
nalmente, o laudo técnico do produto.

A Lei nº. 6.360, de 23 de setembro de 1976 
(BRASIL, 1976) dispõe sobre a vigilância sa-
nitária a que ficam sujeitos os medicamentos, 
as drogas, os insumos farmacêuticos e correla-
tos, cosméticos, saneantes e outros produtos. 

Só poderão produzir, fabricar, importar e dis-
tribuir produtos saneantes as empresas com 
autorização de funcionamento concedida pela 
Anvisa e cujos estabelecimentos tenham sido 
licenciados pelo órgão sanitário das Unidades 
Federadas em que se localizam.

De acordo com a Resolução da Diretoria Co-
legiada – RDC da Anvisa nº. 184, de 22 de ou-
tubro de 2001 (BRASIL, 2001), entende-se por 
produtos saneantes e afins mencionados no art. 
1º da Lei nº. 6.360, de 23 de setembro de 1976 
(BRASIL, 1976), as substâncias ou preparações 
destinadas a limpeza, desinfecção, desinfesta-
ção, desodorização/odorização de ambientes 
domiciliar, coletivos e/ou públicos, para utiliza-
ção por qualquer pessoa, para fins domésticos, 
para aplicação ou manipulação por pessoas ou 
entidades especializadas, para fins profissio-
nais. Essa mesma legislação classifica esses pro-
dutos como de risco 1 e risco 2.

Os produtos de risco 1 apresentam pH na for-
ma pura maior que 2 e menor que 11,5 sen-
do necessária sua notificação junto à Anvisa. 
Nesse grupo estão incluídos os produtos de 

limpeza em geral e afins. Já os produtos de ris-
co 2 compreendem os saneantes que apresen-
tam pH na forma pura menor ou igual a 2 ou 
maior ou igual a 11,5, possuam características 
de corrosidade, atividade antimicidiana, ação 
desinfestante, sejam à base de microrgani-
mos viáveis ou contenham em sua fórmula os 
ácidos inorgânicos: fluorídrico (HF), nítrico 
(HNO3), sulfúrico; ou (H2SO4) seus sais que 
as liberem nas condições de uso dos produtos. 
Esse grupo de produtos necessita ser registra-
do junto à Anvisa. 

O registro e a notificação dos produtos sane-
antes têm validade por cinco anos podendo ser 
renovado.Todos os produtos saneantes deverão 
ser formulados com substâncias que não apre-
sentem efeitos comprovadamente mutagênicos, 
teratogênicos ou carcinogênicos em mamíferos 
e devem atender às legislações específicas. Res-
saltamos que a legislação sanitária se aplica a 
produtos nacionais e importados. 

As legislações RDC 40, de 05 de junho de 2008 
(BRASIL, 2008), e a RDC nº. 14, de 28 de fe-
vereiro de 2007 (BRASIL, 2007), ambas har-
monizadas no Mercosul, tratam da notificação 
e do registro de produtos saneantes respecti-
vamente. A primeira aprova o regulamento 
técnico para produtos de limpeza e afins e a 
segunda, os produtos com ação antimicrobia-
na. Quanto ao registro, os desinfetantes para 
artigos semicríticos e os esterilizantes con-
tinuam seguindo as orientações contidas na 
Portaria 15, de 23 de agosto de 1988 (BRASIL, 
1988), ou suas atualizações como a Resolução 
GMC no 19/10, do Mercosul, que se encontra 
em fase de internalização, na Anvisa.
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No rótulo dos produtos saneantes deverá 
constar: o nome do produto; modo de utili-
zação, destacando o tempo de contato do pro-
duto; precauções de uso quanto à toxicidade 
e necessidades de uso de EPIs; restrições de 
uso; composição do produto; teor de princí-
pio ativo descrito em percentagem (%); frases 
relacionadas ao risco do produto; prazo de 
validade; data de fabricação; lote e volume; 
informações referentes à empresa fabricante, 
como nome da empresa, endereço e Cadastro 
Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ); nome do 
responsável técnico e número do seu registro 
no Conselho de Classe e número do registro 
do produto na Anvisa.

No caso de produtos de risco 1, que são noti-
ficados, haverá a expressão “Produto Saneante 
Notificado na Anvisa”, seguido do número do 
processo que originou a notificação.

Deve ser solicitado ao fornecedor, fabricante 
ou distribuidor, o número da autorização de 
funcionamento da empresa titular do produto 
(empresa que registrou/notificou o produto na 
Anvisa) e a Ficha de Informação de Segurança 
de Produtos Químicos (FISPQ), que deve ser 
analisada em conjunto com o Serviço de Me-
dicina e Segurança do Trabalho (SESMT).

5.2 Principais produtos utilizados na 
limpeza de superfícies

5.2.1 Sabões e detergentes
O sabão é um produto para lavagem e limpeza 
doméstica, formulado à base de sais alcalinos 
de ácidos graxos associados ou não a outros 
tensoativos. É o produto da reação natural por 
saponificação de um álcali (hidróxido de sódio 

ou potássio) e uma gordura vegetal ou animal.

O detergente é um produto destinado à limpe-
za de superfícies e tecidos através da diminui-
ção da tensão superficial (BRASIL, 2007).

Os detergentes possuem efetivo poder de lim-
peza, principalmente pela presença do surfac-
tante na sua composição. O surfactante mo-
difica as propriedades da água, diminuindo a 
tensão superficial facilitando a sua penetração 
nas superfícies, dispersando e emulsificando a 
sujidade.

O detergente tem a função de remover tanto 
sujeiras hidrossolúveis quanto aquelas não so-
lúveis em água.

5.3 Principais produtos utilizados na 
desinfecção de superfícies

5.3.1 Álcool
Os alcoóis etílico e o isopropílico são os prin-
cipais desinfetantes utilizados em serviços de 
saúde, podendo ser aplicado em superfícies ou 
artigos por meio de fricção.

 � Características: bactericida, virucida, fun-
gicida e tuberculocida. Não é esporicida. 
Fácil aplicação e ação imediata.

 � Indicação: mobiliário em geral.
 � Mecanismo de ação: desnaturação das 

proteínas que compõem a parede celular 
dos microrganismos.

 � Desvantagens: inflamável, volátil, opaci-
fica acrílico, resseca plásticos e borrachas; 
ressecamento da pele.

 � Concentração de uso: 60% a 90% em solu-
ção de água volume/volume.
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5.3.2 Compostos fenólicos
Os compostos fenólicos sintéticos compreen-
dem o hidroxidifenileter, triclorodifenileter, 
cresóis, fenilfenol e outros. Estão em desuso, 
devido à toxicidade.

 � Características: bactericida, virucida, mi-
cobactericida e fungicida. Não é esporicida. 
Apresenta ação residual. Pode ser associa-
do a detergentes.

 � Indicação: superfícies fixas e mobiliários 
em geral.

 � Mecanismo de ação: agem rompendo a pa-
rede das células e precipitando as proteínas 
celulares. Em baixas concentrações inati-
vam as enzimas, interferindo no metabolis-
mo da parede celular.

 � Desvantagens: Com o uso repetido, pode 
causar despigmentação da pele e hiper-
bilirrubinemia neonatal, não sendo reco-

mendado seu uso em berçários. É poluente 
ambiental. Proibido sua utilização em áreas 
de contato com alimentos devido à toxici-
dade oral. 

 � Concentração de uso: usar conforme reco-
mendação do fabricante.

5.3.3 Compostos liberadores de cloro ativo

5.3.3.1 Inorgânicos

Os compostos mais utilizados são hipocloritos 
de sódio, cálcio e de lítio.

 � Características: bactericida, virucida, fun-
gicida, tuberculicida e esporicida, depen-
dendo da concentração de uso. Apresen-
tação líquida ou pó; amplo espectro; ação 
rápida e baixo custo. 

 � Indicação: desinfecção de superfícies fixas. 
 � Mecanismo de ação: o exato mecanismo 

de ação ainda não está completamente elu-
cidado.

 � Desvantagens: instável (afetado pela luz 
solar, temperatura >25ºC e pH ácido). Ina-
tivo em presença de matéria orgânica; cor-
rosivo para metais; odor desagradável, e 
pode causar irritabilidade nos olhos e mu-
cosas.

 � Concentração de uso: desinfecção 0,02% a 
1,0%. 

5.3.3.2 Orgânicos 

Os ácidos dicloroisocianúrico (DCCA) e tri-
cloroisocianúrico (TCCA) são exemplos de 
compostos desse grupo.

 � Características: bactericida, virucida, 
fungicida, tuberculicida e esporicida, de-
pendendo da concentração de uso. Apre-
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sentação em pó. Mais estável que o cloro 
inorgânico.

 � Indicação: descontaminação de superfí-
cies.

 � Mecanismo de ação: o exato mecanismo 
de ação ainda não está completamente elu-
cidado.

 � Concentração de uso: 1,9% a 6,0%, com 
tempo de ação conforme comprovado pelo 
fabricante.

5.3.4 Compostos quaternários de amônio
Alguns dos compostos mais utilizados são os 
cloretos de alquildimetilbenzilamônio e clore-
tos de dialquildimetiamônio.

 � Características: bactericida, virucida (so-
mente contra vírus lipofílicos ou envelo-
pados) e fungicida. Não apresenta ação tu-
berculicida e virucida. É pouco corrosivo e 
tem baixa toxicidade.

 � Indicação: superfícies fixas, incluindo am-
biente de nutrição e neonatologia (sem a 
presença dos neonatos).

 � Mecanismo de ação: inativação de enzi-
mas produtoras de energia, desnaturação 
de proteínas e quebra da membrana celular.

 � Desvantagens: pode ser inativado em pre-
sença de matéria orgânica.

 � Concentração: há várias formulações, de 
acordo com o fabricante.

5.3.5 Monopersulfato de potássio 
 � Características: amplo espectro. É ativo na 

presença de matéria orgânica; não corrosi-
vo para metais.

 � Indicação: desinfetante de superfícies.
 � Desvantagens: reduz a contagem mico-

bacteriana em 2 a 3 log10, somente após 50 

minutos de exposição em concentração de 
3%.

 � Concentração: 1%. A cor do produto dimi-
nui à medida que diminui a concentração 
(BASSO, 2004).

5.3.6 Oxidantes 

5.3.6.1 Ácido peracético

 � Características: é um desinfetante para su-
perfícies fixas e age por desnaturação das 
proteínas, alterando a permeabilidade da 
parede celular, oxidando as ligações sulfi-
dril   e sulfúricas em proteínas e enzimas. 
Tem uma ação bastante rápida sobre os mi-
crorganismos, inclusive sobre os esporos 
bacterianos em baixas concentrações de 
0,001 a 0,2%. É efetivo em presença de ma-
téria orgânica. Apresenta baixa toxicidade.

 � Indicação: desinfetante para superfícies.
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 � Desvantagens: é instável principalmente 
quando diluído, corrosivo para metais (co-
bre, latão, bronze, ferro galvanizado) e sua 
atividade é reduzida pela modificação do 
pH. Causa irritação para os olhos e para o 
trato respiratório.

 � Concentração: como desinfetante para su-
perfícies é utilizado em uma concentração 
de 0,5%. O tempo de contato será aquele 
indicado no rótulo. 

Nota: Pode ser utilizado em associação com o 
peróxido de hidrogênio. 

Quadro 2 – Produtos de Limpeza e Desinfecção de Superfícies em Serviços de Saúde.

PRODUTOS DE LIMPEZA/
DESINFECÇÃO

INDICAÇÃO DE USO MODO DE USAR

Água 

Limpeza para remoção de sujidade

Técnica de varredura úmida ou 
retirada de pó

Água e sabão ou detergente Friccionar o sabão ou detergente 
sobre a superfície

Água Enxaguar e secar

Álcool a 70% Desinfecção de equipamentos e 
superfícies

Fricções sobre a superfície a ser 
desinfetada

Compostos fenólicos Desinfecção de equipamentos e 
superfície

Após a limpeza, imersão ou fricção. 
Enxaguar e secar

Quaternário de amônia Desinfecção de equipamentos e 
superfícies

Após a limpeza, imersão ou fricção. 
Enxaguar e secar

Compostos liberadores de cloro 
ativo

Desinfecção de superfícies não-
metálicas e superfícies com matéria 
orgânica

Após a limpeza, imersão ou fricção. 
Enxaguar e secar

Oxidantes 
Ácido peracético (associado ou não 
a peróxido de hidrogênio)

Desinfecção de superfícies Após a limpeza, imersão ou fricção. 
Enxaguar e secar



50

AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - ANVISA

Referências bibliográficas

BASSO, M; ABREU, E.S. Limpeza, desinfecção de artigos e áreas hospitalares e anti-sepsia. 2 ed. São Paulo: 
APECIH – Associação Paulista de Estudos e Controle de Infecção Hospitalar, 2004. p18-33.

BRASIL. Ministério da Saúde. Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Resolução RDC nº 184, de 22 de outubro de 
2001. Altera a Resolução 336, de 30 de julho de 1999. Diário Oficial da União [da União da República Federativa 
do Brasil], Brasília, 23 out. 2001.

BRASIL. Ministério da Saúde. Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Resolução RDC nº 40 de 05 de junho 
de 2008. Aprova o Regulamento técnico para Produtos de Limpeza e Afins harmonizado no âmbito do Mercosul 
através da Resolução GMC nº 47/07. Diário Oficial da União [da União da República Federativa do Brasil], 
Brasília, 06 jun. 2008.

BRASIL. Ministério da Saúde. Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Resolução RDC nº 14, de 28 de fevereiro de 
2007. Aprova o Regulamento Técnico para Produtos Saneantes com Ação Antimicrobiana harmonizado no âmbito 
do Mercosul através da Resolução GMC nº 50/06. Diário Oficial da União [da União da República Federativa do 
Brasil], Brasília, 05 mar. 2007.

BRASIL. Ministério da saúde. Coordenação de controle de Infecção. Processamento de Artigos e Superfícies em 
Estabelecimentos de Saúde. Brasília, 1994.

BRASIL. Ministério da saúde. Lei nº 6.360, de 23 de setembro de 1976. Dispõe sobre a vigilância sanitária a que 
ficam sujeitos os medicamentos, as drogas, os insumos farmacêuticos e correlatos, cosméticos, saneantes e outros 
produtos, e dá outras providências. Diário Oficial da União [da República Federativa do Brasil], Brasília, 24 set. 
1976.

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria Vigilância Sanitária. Portaria nº 15, de 23 de agosto de 1988. Estabelece 
normas para registro dos saneantes domissanitários com ação antimicrobiana. Diário Oficial da União [da 
República Federativa do Brasil], Brasília, 05 set. 1988.



C a p í t u l o  6  

EQUIPAMENTOS E  MATERIAIS 
UT IL IzADOS NA L IMPEzA E 
DES INFECçãO DE SUPERF íC IES

Car la Assad
El isabete Reinehr

Erc i  Mar ia Onzi  S i l iprandi 
Glór ia Costa



52

AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - ANVISA

A utilização correta dos equipamentos e ma-
teriais utilizados na limpeza e desinfecção de 
superfícies, além de reduzir o custo da mão 
de obra, aumenta o rendimento dos produtos 
e, consequentemente, pode ocorrer a redução 
de custos. São exemplos de equipamentos e 
materiais: máquinas lavadoras e extratoras; 
máquinas lavadoras com injeção automática 
de solução; aspiradores de pó e líquidos; con-
junto mop; rodos; kits para limpeza de vidros 
e tetos; baldes; panos de limpeza de pisos; es-
premedor; polidoras; discos abrasivos; carros 
para transporte de resíduos e outros.

6.1 Equipamentos

6.1.1 Máquinas lavadoras e extratoras 
As máquinas lavadoras e extratoras podem 
economizar tempo, movimento e energia. 

As máquinas de última geração permitem a 
lavagem tanto de pequenas quanto de grandes 
áreas, pela simples substituição de escovas de 
diferentes tamanhos, dependendo da extensão 
da área a ser lavada. 

As máquinas lavadoras e extratoras esfregam, 
limpam, succionam a solução do piso e secam 

em uma única operação, não interferindo no 
tráfego local, permitindo a lavagem de pe-
quenas e grandes áreas (HINRICHSEN, 2004; 
TORRES & LISBOA, 2008).

6.1.2 Máquinas lavadoras com injeção 
automática de solução

A solução é injetada automaticamente no piso, 
promovendo a remoção de sujeiras impregna-
das nas superfícies com uso de disco próprio 
(HINRICHSEN, 2004; TORRES & LISBOA, 
2008).

Para esse tipo de equipamento, é necessária 
a posterior sucção da água da superfície por 
meio de aspiradores de água ou retirada ma-
nual. Adapta-se com facilidade a pequenas e 
médias áreas.

6.1.3 Aspiradores de pó e líquidos
Existem disponíveis no mercado aspiradores 
de pó e líquidos. A necessidade do serviço é 
que irá determinar os tipos que deverão ser 
adquiridos, assim como suas capacidades.

É importante lembrar que quem utiliza o as-
pirador de pó e líquido para as duas funções 
deve sempre trocar o filtro com o pó que foi 
aspirado antes de utilizá-lo como aspirador de 
líquidos, assim como deve ser devidamente 
seco após aspirar líquidos, antes de utilizá-lo 
como aspirador de pó.

O ideal é que o serviço tenha os dois tipos de 
aspiradores, evitando o seu uso incorreto. O 
uso do aspirador de pó deve ser restrito a áreas 
administrativas, pois pode desencadear surtos 
de aspergilose em pacientes (HINRICHSEN, 
2004; TORRES & LISBOA, 2008).
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6.1.4 Enceradeiras de baixa rotação
São utilizadas para fazer remoção de sujidade 
(quando utilizadas com produtos químicos).

6.1.5 Enceradeiras de alta rotação
São específicas para dar brilho em resinas 
acrílicas especiais, gerando filmes mais duros.

6.2 Materiais

6.2.1 Conjunto mop 
Há vários tipos de mops no mercado que aten-
dem às diferentes necessidades do Serviço de 
Limpeza e Desinfecção em Serviços de Saúde. 
O conjunto MOP é formado por cabo, arma-
ção ou haste ou suporte e luva ou refil.
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6.2.1.1 Cabo

O cabo poderá ser fabricado em alumínio, 
PVC ou madeira, desde que esteja bem poli-
do. Deverá possuir comprimento mínimo de  
1,40 cm de forma a garantir postura ergono-
micamente correta para o profissional.

6.2.1.2 Luva do tipo cabeleira 

Pode-se encontrar no mercado, luvas do tipo 
cabeleira, fabricadas em microfibra, algodão, 
rayon ou sintético (misto), nos modelos ponta 
cortada ou ponta dobrada. São indicadas para 
ensaboar superfícies.

A cabeleira do conjunto MOP pode ser adap-
tada em armação ou suporte ou haste articu-
lada que permite a realização de manobras de 
limpeza com agilidade e maior facilidade, de-
vendo estar presa em cabo de alumínio ou de 
PVC, de no mínimo 1,40 cm de comprimento.

A luva do tipo cabeleira deverá ser utilizada 
somente para retenção e absorção de líqui-
dos. Não deverá ser utilizada na realização de 
técnicas de limpeza que exigem ação mecâ-
nica, pois não demonstra eficácia nessas ati-
vidades.

A durabilidade da cabeleira do mop depende-
rá da devida conservação, após utilização.

6.2.1.3 Luva do tipo cabeleira plana – Função 
úmida

As luvas do tipo cabeleira plana (função úmi-
da) podem ser fabricadas em microfibra, algo-
dão, rayon ou sintético (misto), nos modelos 
ponta cortada ou ponta dobrada. 

A cabeleira plana pode ser adaptada em arma-
ção ou suporte ou haste articulada que permi-
te realizar manobras de limpeza com agilida-
de e maior facilidade, devendo estar presa em 
cabo de alumínio ou de PVC, de no mínimo 
1,40 cm de comprimento.

A luva do tipo cabeleira plana (função úmida) 
é indicada para utilização nas técnicas de lim-
peza de pisos e paredes, proporcionando redu-
ção de tempo nas atividades. Apresenta ação 
eficaz em atividades nas quais a ação mecânica 
é necessária.

6.2.1.4 Luva do tipo cabeleira plana – Função pó

É indicada na remoção de sujidade e detritos 
que não estejam aderidos ao piso. Recomen-
da-se que tenha a função eletrostática para 
que não haja levantamento ou espalhamento 
de pó durante a limpeza.

6.2.1.5 Conjunto mop x pano para limpeza de 
piso e rodo: vantagens e desvantagens

Vantagens

 � Substitui o pano de limpeza de pisos.
 � Elimina o contato manual do profissional 

durante a torção dos fios de cabeleira pela 
compressão no balde espremedor.
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 � Pode reduzir o risco de acidentes ocupacio-
nais com perfurocortantes.

 � Pode aumentar a produtividade quando 
comparado ao pano para limpeza de piso, 
proporcionando postura ergonômica cor-
reta do profissional de limpeza, evitando 
movimentos repetitivos de esforço e des-
gaste de energia pela flexão do tronco e tor-
ção do pano de limpeza (YAMAUSHI et al., 
2000).

Desvantagens

 � Possui uma ação mecânica reduzida que 
não garante a qualidade da limpeza, se 
comparado com a ação das fibras abrasivas 
ou esfregões.

 � Dificulta a secagem do piso, deixando-o 
úmido com risco de queda dos transeuntes.

 � Requer contato manual do profissional na 
sua substituição.

 � Tempo e custo do reprocessamento da ca-
beleira na lavanderia.

 � Desperdício de produtos saneantes (nem 
toda a solução é utilizada) e seu descarte na 
rede de esgoto.

 � Alteração da concentração de produtos sa-
neantes da solução após o primeiro enxá-
gue.

 � A água do enxágue não é mais considerada 
limpa após o primeiro enxágue do mop.

 � Dificuldade de manuseio acarretando es-
forço físico na utilização do espremedor e 
do equipamento e do mop molhado devido 
ao peso, podendo gerar afastamentos por 
problemas ergonômicos.

6.2.2 Rodos
Os rodos devem ser do tipo profissional, apre-
sentando cabos (mínimo 1,60 cm) e base com 
lâmina de maior extensão (mínimo 0,60 cm), 
que permitem maior abrangência da área a ser 
limpa, possibilitando maior produtividade com 
menor tempo e desgaste físico diminuído.
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As novas lâminas de borracha permitem que, 
simultaneamente, os líquidos sejam puxados e 
a área fique seca, além de possuírem borracha 
esponjosa dupla que se acomoda às irregulari-
dades do piso.

6.2.3 Panos para limpeza de mobília e 
pisos

Os panos devem ser exclusivos do setor e se-
parados para mobília, piso e parede. Ainda, 
devem estar sempre limpos e alvejados.

6.2.4 Baldes
Recomenda-se o uso de baldes de cores di-
ferentes. Devem ser utilizados, preferencial-
mente, os confeccionados por materiais que 
não corroam no decorrer do tempo ou que 
provoquem ruídos.

6.2.5 Kits para limpeza de vidros e tetos
São compostos por cabos metálicos reguláveis 
com lâminas de borracha substituíveis e cabos 
para lavagem com luvas, também substituí-
veis.

A luva do tipo cabeleira plana (função úmida) 
ou rodo com pano de limpeza de pisos pode 
executar a mesma função.

6.2.6 Escadas
Devem possuir plataforma de apoio para ga-
rantir maior segurança ao usuário e dispositi-
vos laterais para suporte de materiais.
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6.2.7 Discos abrasivos para enceradeira
Há no mercado uma variedade de discos, de-
senhados e construídos com o intuito de for-
necer um contínuo e apropriado contato com 
a superfície do piso.

São utilizados na limpeza e polimento de ceras 
e acabamentos acrílicos. A cor do disco define 
o nível de abrasividade e a indicação de uso, de 
acordo com o grau de dificuldade da limpeza. 
Por exemplo, os mais escuros são mais abrasi-
vos, sendo utilizados para remoção de ceras.

6.2.8 Escova de cerdas duras com cabo longo 
Deve apresentar cabo (mínimo 1,60 cm), sen-
do utilizadas exclusivamente na limpeza pesa-
da de pisos de banheiros. É útil na retirada de 
sujidades, lodo e crostas de azulejos.

6.2.9 Carro funcional
A finalidade do carro funcional é reunir, trans-
portar e estar abastecido de materiais necessá-
rios à limpeza, desinfecção e conservação de 
um determinado espaço. 

São carros com rodízios, revestidos de borracha 
ou material similar, constando de espremedor 
para cabeleira dos mops, estando adaptável a 
baldes (cores diferentes) ou balde modular com 
divisor de águas. Pode ainda possuir suporte 
para rodos, conjunto MOP, placa de sinaliza-
ção, pá coletora e local para transporte de ma-
terial de limpeza necessário ao serviço. 

Assim, todo material de limpeza e desinfecção 
de superfícies deve ser transportado em carros 
funcionais, facilitando a segurança do trans-
porte. Deve-se atentar para a limpeza e orga-
nização do carro funcional.

Em locais de pouco acesso pode ser utilizado o 
balde espremedor.
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6.2.10 Carros para transporte de resíduos
Podem ser confeccionados em aço inoxidável, 
plástico e fibra de vidro.

Os carros que realizam o armazenamento e o 
transporte dos resíduos gerados nos setores 
devem ser de fácil manuseio, impermeável, de 
fácil lavagem e de uso exclusivo para a função. 

O tamanho do carro a ser utilizado pelo servi-
ço de saúde dependerá do volume de resíduos 
gerados.
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6.2.11 Placa de sinalização
Apresentam desenhos ou inscrições que per-
mitem aos transeuntes identificar a situação da 
área delimitada (piso escorregadio, área inter-
ditada para reforma e outros).
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7.1 Limpeza

A limpeza consiste na remoção das sujidades 
depositadas nas superfícies inanimadas utili-
zando-se meios mecânicos (fricção), físicos 
(temperatura) ou químicos (saneantes), em 
um determinado período de tempo (BASSO, 
2004). Independentemente da área a ser higie-
nizada, o importante é a remoção mecânica 
da sujidade e não simplesmente a passagem de 
panos úmidos para espalhar a sujidade. 

O uso de desinfetantes limita-se à presença de 
matéria orgânica, utilizando-se o tratamento 
da superfície estabelecido pelo SCIH. A es-
colha das técnicas de limpeza e desinfecção 
está diretamente relacionada ao tipo de super-
fície a ser higienizada, a quantidade e o tipo 
de matéria orgânica presente (SEHULSTER & 
CHINN, 2003).

7.2 Processos de limpeza de 
superfícies 

Os processos de limpeza de superfícies em 
serviços de saúde envolvem a limpeza concor-
rente (diária) e limpeza terminal.

7.2.1 Limpeza concorrente
É o procedimento de limpeza realizado, dia-
riamente, em todas as unidades dos estabele-
cimentos de saúde com a finalidade de limpar 
e organizar o ambiente, repor os materiais de 
consumo diário (por exemplo, sabonete lí-
quido, papel higiênico, papel toalha e outros) 
e recolher os resíduos, de acordo com a sua 
classificação. Ainda, durante a realização da 
limpeza concorrente é possível a detecção de 
materiais e equipamentos não funcionantes, 

auxiliando as chefias na solicitação de conser-
tos e reparos necessários. 

Nesse procedimento estão incluídas a limpeza 
de todas as superfícies horizontais, de mobi-
liários e equipamentos, portas e maçanetas, 
parapeitos de janelas, e a limpeza do piso e 
instalações sanitárias.

Ressalta-se que a unidade de internação do 
paciente é composta por cama, criado-mudo, 
painel de gases, painel de comunicação, su-
porte de soro, mesa de refeição, cesta para lixo 
e outros mobiliários que podem ser utilizados 
durante a assistência prestada nos serviços de 
saúde.

A limpeza da unidade de internação do pa-
ciente deve ser feita diariamente ou sempre que 
necessária, antecedendo a limpeza concorren-
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te de pisos. Merece maior atenção, a limpeza 
das superfícies horizontais que tenham maior 
contato com as mãos do paciente e das equi-
pes, tais como maçanetas das portas, telefones, 
interruptores de luz, grades de camas, chama-
da de enfermagem e outras (SEHULSTER & 
CHINN, 2003).

A distribuição das tarefas da limpeza na área 
próxima ao paciente depende da rotina e pro-
cedimentos da instituição. Em alguns serviços 
de saúde, por exemplo, a equipe de enferma-
gem é responsável pela limpeza e desinfecção 
de determinados equipamentos para a saúde 
(respiradores, monitores, incubadoras, den-
tre outros). Outras instituições conferem essa 
atribuição ao profissional de limpeza e desin-
fecção de superfícies, tornando assim impres-
cindível a capacitação específica desse profis-
sional para essas atividades.

Atualmente, devido à prevalência de micror-
ganismos multirresistentes e do papel do am-
biente na manutenção e propagação desses, 
tem-se adotado como medida de precaução na 
disseminação desses microrganismos a inten-
sificação da limpeza e desinfecção das superfí-
cies nas trocas de turno. Por exemplo, nas áre-
as de isolamento de contato, deve-se realizar a 
limpeza concorrente (a cada troca de plantão 
ou duas vezes ao dia), principalmente nos lo-
cais de maior contato das mãos do paciente e 
dos profissionais de saúde.

Na limpeza concorrente de piso de corredores 
deve-se dar preferência aos horários de menor 
movimento. Em caso de uso de máquinas, de-
vem ser utilizados os mesmos procedimentos 
da limpeza concorrente de piso.

Quadro 3 – Frequência de Limpeza Concorrente.

CLASSIFICAÇÃO DAS ÁREAS FREQUÊNCIA MÌNIMA

Áreas críticas 3x por dia; data e horário preestabelecidos e sempre que necessário.

Áreas não-críticas 1x por dia; data e horário preestabelecidos e sempre que necessário. 

Áreas semicríticas 2x por dia; data e horário preestabelecidos e sempre que necessário.

Áreas comuns 1x por dia; data e horário preestabelecidos e sempre que necessário.

Áreas externas 2x por dia; data e horário preestabelecidos e sempre que necessário.

7.2.2 Limpeza terminal 
Trata-se de uma limpeza mais completa, in-
cluindo todas as superfícies horizontais e 
verticais, internas e externas. É realizada na 
unidade do paciente após alta hospitalar, 
transferências, óbitos (desocupação do local) 
ou nas internações de longa duração (progra-
mada). As programadas devem ser realizadas 
no período máximo de 15 dias quando em 

áreas críticas (YAMAUSHI et al., 2000; PRE-
FEITURA..., 2007). Em áreas semicríticas e 
não críticas o período máximo é de 30 dias.

É importante que o formulário para confir-
mação da conclusão da limpeza terminal seja 
preenchido por parte da chefia do setor. Esse 
formulário auxilia também na programação 
da terminal, sinalizando impedimentos para 
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a realização ou conclusão dessa. Nesse caso, o 
chefe do setor deverá justificar o impedimento 
da terminal programada.

O procedimento inclui a limpeza de paredes, 
pisos, teto, painel de gases, equipamentos, 
todos os mobiliários como camas, colchões, 
macas, mesas de cabeceira, mesas de refeição, 
armários, bancadas, janelas, vidros, portas, 
peitoris, luminárias, filtros e grades de ar con-
dicionado (YAMAUSHI et al., 2000). 

Nesse tipo de limpeza deve-se utilizar máqui-
nas de lavar piso (realizando-se movimentos 
“oito deitado” e unidirecional), cabo regulável 
com esponjas sintéticas com duas faces para 
parede e os kits de limpeza de vidros e de teto.

As paredes devem ser limpas de cima para bai-
xo e o teto deve ser limpo em sentido unidire-
cional (HINRICHSEN, 2004).

O uso de desinfetantes deverá ser restrito a 

superfícies que contenham matéria orgânica. 

Ainda, poderá ser utilizado na desinfecção de 
áreas de isolamento de contato. Em caso de 
surtos, recomenda-se o uso de desinfetantes 
em toda a extensão da superfície da área onde 
está ocorrendo o surto na unidade do paciente 
(HINRICHSEN, 2004).

E importante o estabelecimento de um cro-
nograma com a definição da periodicidade 
da limpeza terminal com data, dia da semana 
e horários, conforme a criticidade das áreas 
(PREFEITURA..., 2006), não se limitando aos 
quartos ou salas cirúrgicas. A limpeza termi-
nal de postos de enfermagem, expurgos, de-
pósito de material de limpeza (DML) e sala 
de utilidades devem ser programadas consi-
derando horários de menor fluxo ou que não 
prejudique a dinâmica do setor ou a qualidade 
da limpeza. Essa programação (cronograma) 
deve ser confirmada por meio da assinatura 
do chefe do setor e do responsável pela equipe 
de limpeza e desinfecção de superfícies.

Quadro 4 – Frequência de Limpeza Terminal Programada.

CLASSIFICAÇÃO DAS ÁREAS FREQUÊNCIA

Áreas críticas Semanal (data, horário, dia da semana preestabelecido).

Áreas não-críticas Mensal (data, horário, dia da semana preestabelecido).

Áreas semicríticas Quinzenal (data, horário, dia da semana preestabelecido).

Áreas comuns  (Data, horário, dia da semana preestabelecido).

7.3 Técnicas 

7.3.1 Técnica de dois baldes
Envolve a limpeza com a utilização de panos 
de limpeza de piso e rodo.

Facilita o trabalho do profissional de limpeza 

e desinfecção de superfícies, evitando idas e 
vindas para trocas de água e limpeza do pano 
no expurgo. 

Os seguintes passos são envolvidos nessa técni-
ca de limpeza (ASSAD & COSTA, 2010): varre-
dura úmida, ensaboar, enxaguar e secar.
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7.3.1.1 Varredura úmida

Tem o objetivo de remover o pó e possíveis 
detritos soltos no chão, fazendo uso de pano 
úmido e rodo. Esses resíduos não podem ser 
levados até a porta de entrada, devendo ser re-
colhidos do ambiente com o auxílio de pá.

Deve-se iniciar a limpeza pelos cantos e de 
forma profissional e educada, para que quem 
esteja no local possa perceber e colaborar, li-
berando o espaço.

Nessa etapa, os dois baldes conterão apenas 
água.

7.3.1.2 Ensaboar

É a ação de fricção com sabão ou detergente 
sobre a superfície com a finalidade de remo-
ção de toda sujidade. Nessa etapa, um dos 
baldes conterá água, e outro, sabão ou deter-
gente.

7.3.1.3 Enxaguar e secar

Tem a finalidade de remover o sabão ou de-
tergente. Nessa etapa, os dois baldes conterão 
apenas água.

7.3.1.4 Passo a Passo

 � Colocar o material necessário no carro fun-
cional. Estacioná-lo no corredor, ao lado 
da porta de entrada do quarto/enfermaria/
unidade (nunca obstruir a passagem de 
transeuntes).

 � Cumprimentar o paciente e explicar o que 
será feito.

 � Colocar os EPI apropriados para a realiza-
ção da limpeza. Preferencialmente, as luvas 
de quarto e banheiro devem ter cores dis-
tintas.

 � Recolher os sacos contendo resíduos do lo-
cal, fechá-los e depositá-los no saco “ham-
per” do carro funcional ou diretamente no 
carro de coleta interna.

 � Realizar a limpeza da unidade do paciente, 
incluindo as maçanetas das portas. Atentar 
para as etapas: retirada de pó; ensaboar; en-
xaguar e secar.

 � Iniciar a limpeza do piso, mergulhando o 
pano de limpeza de piso limpo em um bal-
de contendo apenas água, torcendo suave-
mente e envolvendo no rodo.

 � Iniciar a varredura úmida pelos cantos (do 
fundo para a porta de entrada), com movi-
mentos firmes e contínuos, a fim de remo-
ver as partículas maiores do piso (migalhas, 
papéis, cabelo e outros).

 � Recolher as partículas maiores do piso com 
a pá. Nunca direcionar os resíduos para o 
banheiro.

 � Enxaguar o pano em outro balde contendo 
apenas água limpa.
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 � Mergulhar o pano de limpeza de piso limpo 
em um balde contendo solução de água e 
sabão ou detergente, torcendo suavemente 
e envolvendo no rodo.

 � Repetir a operação quantas vezes forem ne-
cessárias. A água do balde também deve ser 
trocada sempre que houver necessidade.

 � Enxaguar o piso, mergulhando um pano 
limpo em balde contendo apenas água lim-
pa e secar o piso. Repetir a operação quan-
tas vezes for necessário.

 � Realizar a limpeza do banheiro (Quadro 6).
 � Repor produtos de higiene: papel higiêni-

co, papel toalha, sabonete líquido e outros.
 � Recolher o material utilizado no local, or-

ganizando o ambiente.
 � Encaminhar os panos utilizados na limpe-

za, preferencialmente, para processamen-
to na lavanderia ou lavá-los manualmente 
no expurgo. Desprezar a água do balde em 
local específico. Nunca utilizar lavatórios/
pias ou banheiro do paciente para esse fim.

 � Lavar e secar os recipientes para resíduos, 
repor os sacos e retorná-los ao local de ori-
gem.

 � Realizar check list dos procedimentos rela-
tivos à limpeza concorrente.

 � Avisar o paciente ou acompanhante sobre o 
término da limpeza.

 � Se necessário, reabastecer carro funcional 
com os materiais necessários.

 � Recolher o material utilizado no local, or-
ganizando o ambiente.

7.3.1.5 Outros aspectos da limpeza 

 � Ao chegar a uma unidade, o profissional de 
limpeza deve identificar prioridades, como 
abastecimento de papel toalha e troca de 
refil de sabonete.

 � A limpeza de um ambiente deve ser iniciada 
pela coleta de lixo e, posteriormente, de ve-
se realizar a varredura úmida, iniciando-se 
pelos cantos.

 � Recomenda-se a utilização de um pano 
para mobília e outro, para o piso (tama-
nhos de panos diferentes e baldes de cores 
diferentes).

 � A água e a solução dos baldes deverão ser 
trocadas sempre que necessário. Os panos 
devem estar alvejados.

 � O kit de limpeza (pano para mobília, pano 
para piso ou mop úmido, baldes, pá, rodo, 
entre outros) é exclusivo do setor; no caso 
de isolamento de contato, o kit é exclusivo 
dessa área.

 � Deve-se estar atento para não se usar luvas 
para abrir ou fechar portas e não deixar 
materiais de limpeza nos quartos ou ba-
nheiros. 

 � Durante a realização da limpeza terminal, 
deve-se iniciar pela varredura úmida e re-
tirada de lixo; deixar o piso do banheiro de 
molho e, em seguida, proceder à limpeza 
do mobiliário e do teto e paredes; lavar o 
banheiro e, por último, realizar a limpeza 
de todos os pisos.

 � Ao finalizar a limpeza de um setor, todo 
material deve ser recolhido e levado ao ex-
purgo para limpeza e desinfecção.
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 � A técnica a ser adotada pelo serviço de saú-
de poderá ficar a critério do gestor (respon-
sável técnico), com aprovação do SCIH.

7.3.2 Técnica de limpeza de piso com mop

7.3.2.1 Passo a Passo

 � Colocar o material necessário no carro fun-
cional. Estacioná-lo no corredor, ao lado 
da porta de entrada do quarto/enfermaria/
unidade, tendo o cuidado de não obstruir a 
passagem de transeuntes.

 � Cumprimentar o paciente e explicar o que 
será feito.

 � Colocar os EPI apropriados para a realiza-
ção da limpeza. Preferencialmente, as luvas 
de quarto e banheiro devem ter cores dis-
tintas.

 � Recolher os sacos contendo resíduos do lo-
cal, fechá-los e depositá-los no saco “ham-
per” do carro funcional ou diretamente no 
carro de coleta interna.

 � Realizar a limpeza da unidade do paciente, 
incluindo as maçanetas das portas. Atentar 
para as etapas: retirada de pó; ensaboar; en-
xaguar e secar.

 � Remover as partículas menores (migalhas, 
papéis, cabelo e outros) com o mop. Nunca 
direcionar os resíduos para o banheiro.

 � Recolher as partículas maiores do piso com 
a pá. Nunca direcionar os resíduos para o 
banheiro.

 � Mergulhar o mop úmido (do conjunto 
mop) em um dos baldes contendo solução 
de água e sabão ou detergente.

 � Retirar o mop da solução, colocando sua 
cabeleira em base própria para torção.

 � Tracionar a alavanca com o objetivo de re-
tirar o excesso de água do mop sem contato 
manual. 

 � Retirar o mop da base de torção e iniciar a 
limpeza.

 � Iniciar a limpeza pelos cantos, do fundo para 
a porta de entrada, passando o mop em mo-
vimento de “oito deitado” com movimentos 
firmes e contínuos. Enxaguar o mop em um 
segundo balde (do sistema mop) contendo 
água limpa para enxágue.
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 � Repetir a operação quantas vezes forem ne-
cessárias. A água do balde deve ser trocada 
sempre que houver necessidade.

 � Recolher o material utilizado no local, or-
ganizando o ambiente.

 � Realizar a limpeza do banheiro (Quadro 6).
 � Repor produtos de higiene: papel higiêni-

co, papel toalha, sabonete líquido e outros.
 � Recolher o material utilizado no local, or-

ganizando o ambiente.
 � Encaminhar os panos utilizados na limpeza 

preferencialmente para processamento na 
lavanderia ou lavá-los manualmente no ex-
purgo. Desprezar a água do balde em local 
específico. Nunca utilizar lavatórios/pias 
ou banheiro do paciente para esse fim.

 � Lavar os recipientes para resíduos, repor os 
sacos e retorná-los ao local de origem.

 � Realizar check list dos procedimentos rela-
tivos à limpeza concorrente.

 � Avisar o paciente ou acompanhante sobre o 
término da limpeza.

 � Se necessário, reabastecer carro funcional 
com os materiais necessários.

7.3.2.2 Recomendações

 � Não abrir ou fechar portas com mãos en-
luvadas.

 � Não esquecer materiais e equipamentos de 
limpeza nos quartos ou banheiros.

 � Os baldes devem ser lavados e secos antes 
de nova utilização.

 � O uso de desinfetante é restrito para su-
perfícies que contenham matéria orgânica 
(sangue ou fluidos corpóreos).

 � A revisão da limpeza deve ser feita nos três 
períodos: manhã, tarde e noite.

 � Não deixar manchas ou sujidades incrus-
tadas para a limpeza terminal, pois podem 

ficar impregnadas e mais difíceis de serem 
removidas posteriormente; para esses casos, 
utilizar uma fibra mais abrasiva no local.

 � O funcionário deve manter a coluna reta 
durante o desenvolvimento de toda a téc-
nica de limpeza.

 � A prensa utilizada para torcer o mop pode 
ser utilizada para se obter vários graus de 
torção: leve, moderada e intensa. Para dei-
xar o piso quase que completamente seco 
deve-se realizar uma forte torção da prensa.

7.3.3 Limpeza com máquinas de rotação – 
Enceradeiras

Consiste no sistema de lavagem do piso com 
equipamento semelhante à enceradeira domés-
tica, que possuem escova, suporte para discos 
e discos de diversas cores, cada qual com uma 
finalidade, desde lavar o piso até lustrar.

Para esse sistema há necessidade da remoção 
do sabão ou detergente com sujidade com 
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rodo e os repetidos enxágues com água limpa, 
empregando-se também, pano de limpeza de 
piso e rodo ou mops úmidos.

Tem como principal desvantagem a baixa pro-
dutividade do sistema e a sobrecarga ergonô-
mica dos profissionais.

7.3.4 Limpeza com máquinas lavadoras e 
extratoras automáticas

Consiste no método de lavagem e enxágue do 
piso no mesmo procedimento. São máquinas de 
lavar tipo enceradeiras que possuem um reserva-
tório para o detergente que é dosado diretamen-
te nas escovas localizadas na sua parte anterior 
que fazem a limpeza, e em sua parte posterior é 
realizado o enxágue e a aspiração da água, cole-
tado noutro reservatório para a água suja.

Essas máquinas são utilizadas para limpeza de 
pisos com a vantagem da alta produtividade, 
qualidade na limpeza e menor esforço e risco 
para o trabalhador.

7.3.5 Limpeza com máquina de vapor 
quente

São máquinas que abastecidas de água forne-
cem vapor quente que pode ser aplicado para a 
limpeza direta de praticamente todas as super-
fícies fixas, sem necessidade de produto sane-
ante, enxágue e secagem. Não deve ser consi-
derado como produto esterilizante por atingir 
alta temperatura sob vapor. Os equipamentos 
existentes no mercado apresentam problema 
da pequena duração da emissão do vapor e a 
necessidade de tempo prolongado para formá-
-lo novamente, tornando o processo de limpeza 
muito lento (YAMAUSHI et al., 2000).

É bom lembrar que esse tipo de limpeza atra-
vés de jatos de vapor d’água forma uma nuvem 
de vapor, colocando em suspensão partículas 
(aerossóis), que podem ser inaladas pelos fun-
cionários, em unidades com pacientes com tu-
berculose, representa um risco à saúde desses 
profissionais, devendo, portanto, ser evitado 
(BASSO, 2004).

Independentemente dos métodos de limpeza 
e equipamentos utilizados, todos devem ser 
lavados diariamente após o uso. 

7.4 Desinfecção

A desinfecção é o processo físico ou químico 
que destrói todos os microrganismos pato-
gênicos de objetos inanimados e superfícies, 
com exceção de esporos bacterianos (BRASIL, 
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1994). Tem a finalidade de destruir microrga-
nismos das superfícies de serviços de saúde, 
utilizando-se solução desinfetante. É utilizado 
após a limpeza de uma superfície que teve con-
tato com matéria orgânica. Definem-se como 
matéria orgânica todas as substâncias que con-
tenham sangue ou fluidos corporais. São exem-
plos: fezes, urina, vômito, escarro e outros.

Segundo os Centros de Controle e Prevenção 
de Doenças (Centers for Disease Control and 
Prevention – CDC), o tratamento de super-
fícies com matéria orgânica difere de acordo 
com o local e o volume do derramamento, 
sendo dividida em duas técnicas de desinfec-
ção: com pequena quantidade e com grande 
quantidade de matéria orgânica (CDC, 2003).

Sempre que houver presença de matéria orgâ-
nica em superfícies, essa deverá ser removida. 
A seguir, realizar a limpeza e, posteriormente, 
a desinfecção. É imprescindível que o local seja 
rigorosamente limpo antes da desinfecção.

Os fatores que influenciam a escolha do pro-
cedimento de desinfecção das superfícies do 
ambiente são (BRASIL, 1994):

 � Natureza do item a ser desinfetado.
 � Número de microrganismos presentes.
 � Resistência inata de microrganismos aos 

efeitos do germicida.
 � Quantidade de matéria orgânica presente.
 � Tipo e a concentração do germicida usado.
 � Duração e a temperatura do contato com o 

germicida.
 � Especificações e indicações de uso do pro-

duto pelo fabricante.

7.4.1 Técnica de desinfecção

7.4.1.1 Técnica de desinfecção com pequena 
quantidade de matéria orgânica

Nas superfícies onde ocorrer um pequeno 
derramamento de substâncias corporais ou 
sangue, incluindo respingos, deve-se:

 � Remover a matéria orgânica com papel 
toalha ou pano e proceder à limpeza, utili-
zando a técnica de dois baldes.

 � Se piso ou paredes:
 – Realizar, primeiramente, a limpeza com 

sabão ou detergente na superfície a ser 
desinfetada, com o auxílio do rodo ou 
mop.

 – Enxaguar e secar.
 – Após a limpeza, aplicar o desinfetante 

na área que foi retirada a matéria orgâ-
nica, deixando o tempo necessário para 
ação do produto (seguir orientação do 
fabricante). Se necessário, realizar enxá-
gue e secagem.

 � Se mobiliário:
 – Realizar limpeza com sabão ou deter-

gente na superfície a ser desinfetada, 
com o auxílio de panos de mobília.

 – Após limpeza do mobiliário, realizar a 
fricção com álcool a 70% ou outro de-
sinfetante definido pelo SCIH.

7.4.1.2 Técnica de desinfecção com grande 
quantidade matéria orgânica

 � Remover a matéria orgânica com auxílio 
do rodo e da pá.

 � Desprezar a matéria orgânica, líquida, no 
esgoto sanitário (tanque do expurgo ou 
vaso sanitário) Caso a matéria orgânica es-
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teja no estado sólido, acondicionar em saco plástico, conforme PGRSS. Utilizar EPI apro-
priado.

 � Proceder à limpeza, utilizando a técnica de dois baldes.
 � Seguir os mesmos passos indicados na Técnica de desinfecção com pequena quantidade de 

matéria orgânica.

Figura 1 – Limpeza de superfície sem presença de matéria orgânica.

ENSABOAR A SUPERFÍCIE COM 
SABÃO OU DETERGENTE 

ENXAGUAR A SUPERFÍCIE COM ÁGUA

 SECAR CUIDADOSAMENTE

REMOVER O EXCESSO DO PÓ COM ÁGUA 
(VARREDURA OU RETIRADA DO PÓ) 
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Figura 2 – Limpeza de superfície com presença de matéria orgânica.

REMOVER A MATÉRIA ORGÂNICA COM
PAPEL ABSORVENTE (PEQUENA
QUANTIDADE) OU PÁ (GRANDE

QUANTIDADE)

ENXAGUAR A SUPERFÍCIE

SECAR CUIDADOSAMENTE

MOBILIÁRIOSPISOS E PAREDES

APLICAR ÁLCOOL 70%,
UNIDIRECIONAL, 

POR TRÊS VEZES CONSECUTIVAS
COM OUTRO DESINFETANTE

INDICADO PELO SCIH

APLICAR 
DESINFETANTE APROPRIADO

ENSABOAR A SUPERFÍCIE COM 
SABÃO OU DETERGENTE

REMOVER O EXCESSO DO PÓ COM ÁGUA 
(VARREDURA OU RETIRADA DE PÓ) 

7.5 Limpeza e desinfecção de 
superfícies das áreas internas

A fim de facilitar o processo de limpeza e de-
sinfecção de superfícies em serviços de saú-
de, as áreas internas envolvem, dentre ou-
tras: Centro Cirúrgico; Salas Cirúrgicas; UTI; 
Emergências; Unidade Coronariana; Doenças 
Infecto-Parasitárias; Posto de Enfermagem; 
Berçários; Medicina Nuclear; Anatomia Pato-

lógica; Capela Mortuária; Centro de Material 
e Esterilização; Hemodiálise; Lactário; Centro 
de Tratamento de Queimados (CTQ); Necro-
tério; Laboratório; Expurgo; Abrigo de Lixo; 
Ambulatório; Enfermarias; Quartos; Salas de 
Espera; Administração; Estar Médico e de 
Enfermagem; Centro de Estudos; Corredores 
serviço de processamento de roupas de servi-
ços de saúde.
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Quadro 5 – Limpeza e Desinfecção de Superfícies em Serviços de Saúde.

EQUIPAMENTO TÉCNICA ATUAÇÃO

Unidade do paciente: 
cama (colchão, pés e 
cabeceira), mesa, suporte 
de soro, lixeira, escada, 
biombos, braçadeira 
colchão e cabeceira

Limpeza e/ou Desinfecção Realizar a limpeza com água e sabão ou detergente.
Friccionar com álcool a 70% ou outro desinfetante 
indicado pelo SCIH, após alta do paciente.
Recomenda-se a utilização de cores diferentes de luvas 
para a realização da limpeza de pisos e mobiliários.

Paredes Limpeza e/ou Desinfecção Realizar a limpeza com água e sabão ou detergente. 
Utilizar movimento unidirecional (de cima para baixo).

Lixeiras Limpeza e/ou Desinfecção Realizar a limpeza com água e sabão ou detergente.

Escada Limpeza e/ou Desinfecção Realizar a limpeza com água e sabão ou detergente.

Teto Limpeza
Varredura úmida

Utilizar o pano úmido para retirada de pó

Piso Limpeza e/ou Desinfecção Diariamente – varredura úmida, ensaboar, enxaguar e 
secar (sempre iniciando pelos cantos e conduzindo de 
forma que não atrapalhe o trânsito).

Semanalmente – lavar com máquina utilizando-se 
sabão ou detergente. Encerar com cera acrílica e polir, 
conforme necessidade.

Notas:
Na presença de matéria orgânica, retirar o excesso com 
papel toalha ou com auxílio de rodo e pá; realizar a 
limpeza e proceder à técnica de desinfecção.

Máscara e óculos de proteção devem ser utilizados.

Janelas, vidraças, portas e 
luminárias

Limpeza e/ou Desinfecção Realizar a limpeza com água e sabão ou detergente

Telefone Limpeza e/ou Desinfecção Na presença de sujidade, limpar com pano úmido em 
água limpa e secar. Friccionar com álcool a 70% ou 
utilizar outro desinfetante definido pelo SCIH.

Saboneteira Limpeza e/ou Desinfecção Interior e exterior – Realizar a limpeza com água e 
sabão ou detergente. Friccionar com álcool a 70% ou 
utilizar outro desinfetante definido pelo SCIH. Trocar 
refil sempre que necessário.

Papeleiras Limpeza e/ou Desinfecção Realizar a limpeza com água e sabão ou detergente. 
Enxaguar e secar.
Friccionar com álcool a 70% ou utilizar outro 
desinfetante definido pelo SCIH. Abastecer sempre que 
necessário.

Bancadas e prateleiras Limpeza e/ou Desinfecção Realizar a limpeza com água e sabão ou detergente.
Enxaguar e secar.
Friccionar com álcool a 70% ou utilizar outro 
desinfetante definido pelo SCIH.
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EQUIPAMENTO TÉCNICA ATUAÇÃO

Expurgo Limpeza e/ou Desinfecção Lavar no final do expediente com água e sabão ou 
detergente; enxaguar, secar e finalizar com solução 
desinfetante. Manter organizado.

Armários e escaninhos Limpeza e/ou Desinfecção Realizar a limpeza das partes interna e externa com 
água e sabão ou detergente.
Enxaguar e secar.
Friccionar com álcool a 70% ou utilizar outro 
desinfetante definido pelo SCIH.

Geladeiras Limpeza Realizar a limpeza das partes interna e externa com 
água e sabão ou detergente. Secar bem com pano 
limpo.

Berço acrílico e berço fixo
(utilizar a técnica de 
limpeza e/ou desinfecção)

Limpeza e/ou Desinfecção Realizar a limpeza com água e sabão ou detergente. 
Enxaguar e secar.
Friccionar com álcool a 70% ou utilizar outro 
desinfetante definido pelo SCIH.
Não utilizar álcool no acrílico.

Incubadora Limpeza e/ou Desinfecção Realizar a limpeza com água e sabão ou detergente. 
Enxaguar e secar.
Friccionar parte metálica e o revestimento do colchão 
com álcool a 70% ou utilizar outro desinfetante 
definido pelo SCIH.
Notas:
Outras ações deverão ser realizadas pela enfermagem.
Não utilizar álcool no acrílico.

Proteção bate maca Limpeza Realizar a limpeza com água e sabão ou detergente. 
Enxaguar e secar.

Lavatórios/pias Limpeza Lavar com água e sabão ou detergente.
Enxaguar e secar.

Contêiner Limpeza e/ou Desinfecção Levar o contêiner para uma área externa própria para 
lavagem de contêiner.
Lavar interna e externamente com água e sabão ou 
detergente.
Enxaguar e realizar desinfecção.

Abrigo de lixo Limpeza e/ou Desinfecção Lavar interna e externamente com água e sabão ou 
detergente.
Enxaguar e realizar desinfecção.

Tanque Limpeza e/ou Desinfecção Lavar com água e sabão ou detergente.
Enxaguar e realizar desinfecção.

Elevador Limpeza Paredes – realizar limpeza com água e sabão ou 
detergente, utilizando movimento unidirecional, de 
cima para baixo. Enxaguar e secar.

Piso – Realizar limpeza com água e sabão ou 
detergente.
Enxaguar e secar.

Foco de luz Limpeza Realizar limpeza com pano úmido.
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EQUIPAMENTO TÉCNICA ATUAÇÃO

Mesa cirúrgica
(utilizar a técnica de 
limpeza e/ou desinfecção)

Limpeza e/ou Desinfecção Retirar excesso de secreções com papel toalha ou pano 
velho. Acondicionar no lixo conforme PGRSS.
Realizar a limpeza com água e sabão ou detergente. 
Enxaguar e secar.
Friccionar parte metálica e o colchão com álcool a 70% 
ou utilizar outro desinfetante definido pelo SCIH.

Bebedouros Limpeza e/ou Desinfecção Realizar a limpeza com água e sabão ou detergente. 
Enxaguar e secar.
Friccionar com álcool a 70% ou utilizar outro 
desinfetante definido pelo SCIH.

Quadro 6 – Limpeza de banheiros e vestiários.

EQUIPAMENTO TÉCNICA ATUAÇÃO

Paredes, boxe e azulejos Limpeza e/ou Desinfecção Lavar com água e sabão ou detergente, utilizando 
movimentos unidirecionais, de cima para baixo.
Enxaguar e realizar desinfecção.
Se necessário, utilizar escova para remover crostas dos 
rejuntes.

Portas e Portais Limpeza Limpar com água e sabão ou detergente, utilizando 
movimentos unidirecionais, de cima para baixo.
Evitar a utilização de produtos abrasivos.

Piso Limpeza e/ou Desinfecção Lavar com água e sabão ou detergente
Enxaguar e secar
Notas:
Na presença de matéria orgânica, retirar o excesso com 
papel toalha ou com auxílio de rodo e pá; realizar a 
limpeza e proceder à técnica de desinfecção.

Máscara e óculos de proteção devem ser utilizados.

Limpeza de Espelhos Limpeza Limpar com pano úmido ou limpa-vidros e secar.

Armários e escaninhos Limpeza e/ou Desinfecção Realizar a limpeza das partes interna e externa com 
água e sabão ou detergente.
Enxaguar e secar.
Friccionar com álcool a 70% ou utilizar outro 
desinfetante definido pelo SCIH.

Louças sanitárias e 
descarga

Limpeza e/ou Desinfecção Vaso sanitário: tampar, acionar a descarga. Lavar com 
água e sabão ou detergente, com auxílio de escovinha. 
Enxaguar e realizar desinfecção.

Descarga: lavar com água e sabão ou detergente. 
Enxaguar e realizar desinfecção.

Lavatórios/pias e torneiras Limpeza e/ou Desinfecção Lavar com água e sabão ou detergente.
Enxaguar e secar.
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7.6 Limpeza de superfícies das áreas 
externas

A fim de facilitar o processo de limpeza e de-

sinfecção de superfícies em serviços de saúde, 
as áreas internas envolvem, dentre outras: pá-
tios, jardins, estacionamentos, garagens e cal-
çadas.

Quadro 7 – Limpeza das Áreas Externas.

EQUIPAMENTO TÉCNICA ATUAÇÃO

Portões de ferro e grades Limpeza Limpar com pano úmido.
Lavar com água e sabão ou detergente.

Ralos e calhas Limpeza Retirar todos os detritos existentes.
Lavar com água e sabão ou detergente, utilizando EPI 
apropriado

Pisos Varredura Varrer com vassoura de piaçava.

Pisos Lavagem por processo 
mecânico

Ensaboar e enxaguar

Placas de sinalização, 
extintores e caixas de 
incêndio

Limpeza Limpar com pano úmido e secar.
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8.1 Ceras lustráveis

São ceras formadas com produtos que pos-
suem na sua composição carnaúba, sendo co-
nhecidas como ceras à base de água ou emul-
sionáveis. 

São chamadas “ceras moles”, com baixíssima 
resistência, pois suas partículas não formam o 
filme para a proteção do piso ao tráfego contí-
nuo, ao atrito do calçado e as sujidades como 
poeiras, bem como não resistem à limpeza 
constante com sabão ou detergentes, tornan-
do-se necessárias as reaplicações frequentes. 
Não são antiderrapantes.

Necessitam serem sempre lustradas após a 
secagem com as enceradeiras industriais de 
baixa rotação, low speed, que operam de 150 a 
200 rotações por minuto (rpm), pois somente 
dessa forma produzem brilho. O custo da mão 
de obra é elevado pelas dificuldades de manu-
tenção do sistema.

8.2 Ceras semilustráveis

São ceras formadas por produtos de composi-
ção mista, ou seja, sua formulação é composta 
por carnaúba associada a polímeros acrílicos 
sintéticos. 

Os polímeros acrílicos possuem maior dureza, 
são mais resistentes à água e formam filmes 
aderentes. Possuem média resistência ao trá-
fego, ao atrito das sujidades dos calçados e não 
são antiderrapantes. Necessitam do polimento 
com as enceradeiras industriais de baixa rota-
ção.

8.3 Ceras autobrilhantes

São as ceras que possuem polímeros acrílicos 
que formam um filme duro, porém de média 
resistência através da fusão dos componentes 
sólidos. Não contém ceras moles na sua com-
posição, sendo que sua formulação é de 70% 
de polímeros acrílicos e 30% de substâncias 
sólidas em equilíbrio.

Suportam média resistência e sua manutenção 
é mais fácil que as ceras moles, não necessi-
tando ser lustrada devido ao filme duro que 
é mais resistente aos riscos, ranhuras e man-
chas. São consideradas antiderrapantes.

São indicadas para os pisos em geral tais como 
paviflex, mantas vinílicas, granitos, mármo-
res, superfícies emborrachadas, plurigomas, 
lajotas não vitrificadas, ardósia, cimento quei-
mado e concreto. 

8.4 Ceras impermeabilizante High 
Speed – HS

São ceras compostas por polímeros acrílicos, 
que contem mistura de elementos como polie-
tileno e poliuretano, com partículas menores 
que formam um filme duro de alta resistência, 
nivelando o piso e dando brilho, comportan-
do o polimento e restauração com as encera-
deiras de alta rotação, (High Speed – HS), que 
operam entre 1.000 a 1.600 rpm, acentuando o 
brilho molhado. 

São sistemas compostos variavelmente por 
produtos como: removedor, base seladora, 
impermeabilizante, restaurador e detergente 
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para limpeza diária indicados pelo fornecedor.

Ainda, são altamente resistentes ao tráfego 
intenso, de grande resistência, durabilidade e 
antiderrapantes.

Esses produtos são indicados para pisos como 
granito, mármore, borracha, paviflex, mantas 
vinílicas, plurigoma, lajotas não-vitrificadas, 
ardósia, granilite, cimento, concreto, dentre 
outros (LUCCHIN & MOZACHI, 2005).

8.5 Ceras Ultra High Speed – UHS

São ceras elaboradas a partir de emulsões de 
poliuretano, apresentando maior flexibilidade, 
embora extrema resistência à penetração. Re-
presentam o que há de mais moderno no mer-
cado e são indicadas para o polimento com 
as enceradeiras de alta rotação (Ultra high 
speed- UHS), ou seja, acima de 1.600 rpm. Os 
acabamentos UHS são termoplásticos, conse-
guindo-se a restauração da película por meio 
de fusão térmica. O calor gerado no polimen-
to promove uma microfusão na superfície do 
filme, a qual se recompõe, preenchendo as fis-
suras profundas.

Essas ceras apresentam excelente resistência 
ao tráfego intenso, manutenção fácil, com 
qualidade e durabilidade.

São indicadas para pisos como granito, már-
more, borracha, paviflex, mantas vinílicas, 
plurigoma, lajotas não vitrificadas, ardósia, 
granilite, cimento, concreto, etc. (LUCCHIN 
& MOZACHI, 2005).

8.6 Etapas do tratamento de pisos

Após o mapeamento da área, levantamento 
das características do ambiente e a identifica-
ção do tipo de piso a ser tratado e definido o 
tipo de sistema adequado a esse piso, seguem 
três etapas básicas para todos e qualquer tipo 
e tratamento a ser aplicado:

 � Preparação
 � Acabamento

 – Selamento das porosidades
 – Impermeabilização
 – Polimento

 � Manutenção

8.6.1 Preparação
Considerada a etapa mais importante na im-
plantação do sistema de tratamento de pisos, 
independentemente do tipo de cera que será 
utilizado, por concentrar os procedimentos 
onde todos os cuidados devem ser muito bem 
observados para garantir o excelente resultado 
final no tratamento de piso.

O primeiro procedimento da etapa da pre-
paração consiste na retirada das impurezas 
do piso (cera velha, sujidades, gordura, terra, 
tintas ressequidas ou qualquer outro tipo de 
resíduo). Deve ser feito com removedor, de 
preferência a base de solventes, na diluição e 
no tempo recomendado pelo fornecedor para 
a remoção, com a utilização da enceradeira in-
dustrial com o disco preto.

O segundo procedimento consiste no enxágue 
do removedor, parte mais importante de todo 
o tratamento, que deverá ser repetido quantas 
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vezes forem necessárias, com água limpa, até a 
remoção completa dos resíduos do removedor.

Se os enxágues não forem bem feitos poderá 
comprometer por completo o tratamento do 
piso. O removedor poderá atacar a cera nova, 
ocasionando manchas ou rachaduras.

O último procedimento da preparação con-
siste em aguardar o tempo de secagem do 
piso, que deverá estar totalmente seco, atin-
gindo seu estado original. Se houver residual 
de umidade no piso o tratamento poderá fi-
car opaco.

8.6.2 Acabamento

8.6.2.1 Selamento das porosidades

Consiste em um procedimento utilizado so-
mente nos tratamentos de piso com ceras im-
permeabilizantes acrílicas com a finalidade de 
vedar os poros, fazer o nivelamento do piso e 
proporcionar brilho. O número de camadas 
depende do produto, tráfego e desgaste do 
piso, normalmente de duas a três camadas de 
base seladora.

Importante que seja observado o tempo de se-
cagem entre as camadas, tempo recomendado 
pelo fornecedor, que poderá variar conforme 
a umidade relativa do ar, caso contrário pode-
rá ter problemas de aderência dos produtos ao 
piso. Também o sentido das camadas deverá 
ser contrário ao anterior para cobrir possíveis 
falhas e desnivelamento.

8.6.2.2 Impermeabilização 

Consiste no procedimento de aplicação das 
ceras impermeabilizantes após a secagem da 

última camada do selador, variando de três a 
cinco camadas, dependendo das característi-
cas do tráfego local. Da mesma forma que a 
base seladora é de extrema importância à ob-
servância do tempo de secagem entre a aplica-
ção de cada camada.

No caso das ceras a base de carnaúba ou mis-
tas serão aplicadas de uma a duas camadas, 
após a lavagem do piso.

8.6.2.3 Polimento

Após o período de secagem as ceras de car-
naúba e sintéticas deverão ser polidas com as 
enceradeiras industriais de baixa rotação com 
discos claros (branco ou bege). Dentre os sis-
temas de tratamento de piso com ceras imper-
meabilizantes o polimento é o procedimento 
responsável em aumentar o nível de resistên-
cia da cera onde são utilizadas as enceradeiras 
de alta rotação com o disco “pelo de porco”. 

8.6.3 Manutenção
A manutenção do sistema de tratamento do 
piso com ceras impermeabilizantes é impor-
tante por proporcionar maior durabilidade, 
resistência e brilho ao piso. Está dividida em 
conservação diária e periódica.

Na conservação diária, o piso deverá ser lavado 
com produtos que não agridam o tratamento, 
podendo acarretar manchas ou até removê-lo. 
Dependendo do tráfego e grau de sujidade po-
derá exigir lavagem convencional e o polimen-
to com as enceradeiras de alta rotação. 

A utilização do mop pó para a remoção das 
sujidades soltas pelo piso, tais como pó, areias, 
terra, grãos é recomendado para evitar as ra-
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nhuras no piso, além da manutenção facilitada 
da limpeza. Esse procedimento deverá ser uti-
lizado sempre antes da varredura úmida.

A definição da necessidade da manutenção 
periódica está relacionada à necessidade de 
reaplicação do impermeabilizante para repor 
o que foi desgastado pelo tráfego e pelo poli-
mento do piso.

Na conservação periódica será necessária a 
lavagem do piso com disco apropriado, ver-
melho ou verde, com solução detergente. 
Após o tempo de secagem deverá ser reapli-
cado o impermeabilizante e realizado o poli-
mento com o disco “pelo de porco” em toda 
a área lavada.

8.7 Definição do produto

A escolha do produto para o tratamento do 
piso é de fundamental importância, pois está 
relacionada ao tipo de piso, às características 
do tráfego, à resistência aos produtos sanean-
tes utilizados no procedimento de limpeza, às 
condições de implantação e conservação, ao 
resultado desejado e ao custo do investimento 
inicial e de manutenção.

As etapas de remoção e acabamento das ceras 
impermeabilizantes, devido ao tempo de se-
cagem, se tornam mais difíceis em quartos de 
pacientes pela necessidade de ocupação ime-
diata não permitindo por completo os proces-
sos de tratamento. Já nas áreas críticas, como 
emergências e UTI, tanto a implantação como 
as conservações se tornam complicadas devi-
do à dificuldade de interdição, ao alto tráfego, 
além da demora do tempo de secagem.

Áreas pequenas ou com obstruções não são 
propícias, pois não permitem a mobilidade da 
lustradora.

Nos centros cirúrgicos e obstétricos, o trata-
mento de piso não é recomendado, uma vez 
que podem interferir com a condutibilidade 
desse (BASSO, 2004). Ainda, a presença de 
maior umidade do piso, como, por exemplo, 
nos lavabos para escovação das mãos, o trata-
mento de piso pode torná-lo mais escorregadio.

Apesar das dificuldades relacionadas, é fre-
quente a utilização das ceras impermeabili-
zantes em pisos de serviços de saúde devido as 
suas vantagens em relação às ceras naturais e 
sintéticas que necessitam de uma manutenção 
mais frequente. Sua importância está relacio-
nada aos seguintes fatores:

 � Proteção: maior vida útil do piso devido às 
agressões geradas pelo tráfego ocorrer so-
bre o filme da cera, evitando seu desgaste 
natural.

 � Limpeza: maior facilidade de higiene dos pi-
sos com tratamento impermeabilizantes está 
relacionada à diminuição da porosidade, 
evitando a penetração das sujidades e con-
sequente proliferação de microrganismos.

 � Segurança: maior poder antiderrapante das 
ceras acrílicas impermeabilizantes.

 � Beleza: maior nível de brilho ocasionando 
o embelezamento do ambiente, tornando-
-o mais bonito e agradável aos pacientes e 
as equipes, bem como contribuindo com a 
imagem do serviço de saúde.

 � Mão de obra: maior produtividade dos fun-
cionários pela facilidade de limpeza diária 
do piso, maior durabilidade do tratamento 
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e consequente menor manutenção, redu-
zindo, dessa forma, o custo com a mão de 
obra ou disponibilizando-a para outras ati-
vidades.

Em qualquer processo de limpeza ou trata-
mento de pisos é primordial que os profissio-
nais de limpeza e desinfecção de superfícies 
em serviços de saúde utilizem os EPI e outros 
equipamentos que se fizerem necessários para 
proteção e segurança.
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A higienização das mãos é a medida individu-
al mais simples e menos dispendiosa para pre-
venir a propagação das infecções relacionadas 
à assistência à saúde. Recentemente, o termo 
“lavagem das mãos” foi substituído por “higie-
nização das mãos”, englobando a higienização 
simples, a higienização antisséptica, a fricção 
antisséptica e a antissepsia cirúrgica das mãos.

As mãos do profissional de limpeza e desin-
fecção de superfícies podem ser higienizadas 
utilizando-se: água e sabonete (associado ou 
não a antisséptico) e preparação alcoólica para 
as mãos.

Recentemente, o uso de preparação alcoólica 
para as mãos tem sido estimulado nos serviços 
de saúde, pois o álcool reduz a carga microbia-
na das mãos. A utilização de preparação alco-
ólica apropriada para as mãos (sob as formas 
gel, solução e outras) pode substituir a higie-

nização com água e sabonete quando as mãos 
não estiverem visivelmente sujas (BRASIL, 
2007; BRASIL, 2009).

9.1 Indicações – Higienização das 
Mãos com Água e Sabonete Líquido

 � Quando as mãos estiverem visivelmente 
sujas ou contaminadas com sangue ou ou-
tros fluidos corporais.

 � Ao iniciar o turno de trabalho.
 � Antes e após remoção de luvas.
 � Antes e após uso do banheiro.
 � Antes e depois das refeições.
 � Após término do turno de trabalho.
 � Após várias aplicações consecutivas de pro-

duto alcoólico para as mãos.

9.1.1 Técnica “Higienização simples das 
mãos com água e sabonete”

Duração do Procedimento: 40 a 60 segundos.

9.1.2 Passo a Passo

Figura 1. Abrir a torneira e molhar as mãos, 
evitando encostar-se a pia.

Figura 2. Aplicar na palma da mão quantidade 
suficiente de sabpnete líquido para cobrir 
todas as superfícies das mãos (seguir a 
quantidade recomendada pelo fabricante).
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Figura 3. Ensaboar as palmas das mãos, 
friccionando-as entre si.

Figura 4. Esfregar a palma da mão 
direita contra o dorso da mão esquerda 
entrelaçando os dedos e vice-versa.

Figura 5. Entrelaçar os dedos e friccionar os 
espaços interdigitais.

Figura 6. Esfregar o dorso dos dedos de uma 
mão com a palma da mão oposta, segurando 
os dedos, com movimento de vai-e-vem e 
vice-versa.
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Figura 7. Esfregar o polegar direito, com 
o auxílio da palma da mão esquerda, 
utilizando-se movimento circular e vice-versa.

Figura 8. Friccionar as polpas digitais e 
unhas da mão esquerda contra a palma da 
mão direita, fechada em concha, fazendo 
movimento circular e vice-versa.

Figura 9. Esfregar o punho esquerdo, com o 
auxílio da palma da mão direita, utilizando 
movimento circular e vice-versa.

Figura 10. Enxaguar as mãos, retirando os 
resíduos de sabonete, no sentido dos dedos 
para os punhos. Evitar contato direto das 
mãos ensaboadas com a torneira.
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FIGURA 12. Secar as mãos com papel-
toalha descartável, iniciando pelas mãos e 
seguindo pelos punhos. Desprezar o papel-
toalha na lixeira para resíduos comuns.

Importante: 

 � Antes de iniciar a técnica, retirar acessórios 
(anéis, pulseiras, relógio), se necessário, 
uma vez que sob esses objetos acumu lam-
se microrganismos.

 � No caso de torneiras com contato manu-
al para fechamento, sempre utilize papel- 
toalha. 

 � O uso coletivo de toalhas de tecido é con-
traindicado, pois estas permanecem úmi-
das, favorecendo a proliferação bacteriana. 

 � Deve-se evitar água muito quente ou muito 
fria na higienização das mãos, a fim de pre-
venir o ressecamento da pele. 

9.2 Indicações – Higienização das 
mãos com preparação alcoólica para 
as mãos

 � Ao iniciar o turno de trabalho.
 � Antes e após remoção de luvas.
 � Antes e após uso do banheiro.
 � Antes e depois das refeições.
 � Após término do turno de trabalho.

9.2.1 Técnica “Fricção Antisséptica das 
Mãos” (com preparações alcoólicas)

 � Duração do Procedimento: 20 a 30 segun-
dos.
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Passo a Passo

Figura 1. Aplicar na palma da mão 
quantidade suficiente do produto para 
cobrir todas as superfícies das mãos (seguir a 
quantidade recomendada pelo fabricante).

Figura 2. Friccionar as palmas das mãos entre 
si.

Figura 3. Friccionar a palma da mão 
direita contra o dorso da mão esquerda 
entrelaçando os dedos e vice-versa.

Figura 4. Friccionar a palma das mãos entre si 
com os dedos entrelaçados.
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Figura 5. Friccionar o dorso dos dedos de 
uma mão com a palma da mão oposta, 
segurando os dedos e vice-versa.

Figura 6. Friccionar o polegar direito, com 
o auxílio da palma da mão esquerda, 
utilizando-se movimento circular e vice-versa.

Figura 7. Friccionar as polpas digitais e unhas 
da mão esquerda contra a palma da mão 
direita, fazendo um movimento circular e 
vice-versa.

Figura 8. Friccionar os punhos com 
movimentos circulares.

Figura 9. Deixar as mãos secarem 
naturalmente.
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Importante: 

 � Para evitar ressecamento e dermatites, 
não higienize as mãos com água e sabone-
te imediatamente antes ou depois de usar 
uma preparação alcoólica. 

 � Não higienize as mãos com preparação al-
coólica após higienização das mãos com 
água e sabonete. A preparação alcoólica 
não é complemento para a higienização das 
mãos.

 � Depois de higienizar as mãos com pre-
paração alcoólica, deixe que elas sequem 
completamente (sem utilização de pa pel-
toalha).

9.3 Outros aspectos da higienização 
das mãos

Na higienização das mãos, observar ainda as 
seguintes recomendações (CDC, 2002; WHO, 
2009):

 � Mantenha as unhas naturais, limpas e cur-
tas.

 � Não use unhas postiças.
 � Evite o uso de esmaltes nas unhas.
 � Não usar anéis, pulseiras e outros adornos.
 � Aplique creme hidratante nas mãos (uso 

individual), diariamente, para evitar resse-
camento na pele.

 � A preparação alcoólica para as mãos não 
deve ser utilizada como complemento para 
a higienização das mãos.

9.4 Recomendações para 
dispensadores de sabonete e 
antissépticos

Nos serviços de saúde, recomenda-se o uso de 
sabonete líquido, preferencialmente tipo refil, 
devido ao menor risco de contaminação do 
produto.

Em um estudo desenvolvido pela Universida-
de Federal de Minas Gerais (SERUFO, 2007), 
com o apoio da Anvisa, foram analisadas 1.196 
amostras de sabonetes líquidos e anti-sépticos 
coletados em hospitais brasileiros da rede sen-
tinela. Destas, 9,4% (112/1196) estavam conta-
minadas, sendo que os sabonetes líquidos res-
ponderam por 30,2% das amostras recebidas 
(361/1196) e 83% das amostras contaminadas 
(93/112). Os tipos de dispensadores mais uti-
lizados para os sabonetes líquidos foram os 
reutilizáveis, destacando-se as saboneteiras, 
os frascos improvisados e as almotolias recar-
regáveis. Nesse estudo não foram detectados 
microrganismos nos produtos originais e cole-
tados antes do manuseio no local, podendo-se 
inferir que as contaminações não decorreram 
de falhas no processo de fabricação e sim du-
rante o processo de manipulação ou uso, o que 
aponta a necessidade de aprimorar o proces-
so interno de dispensação e manuseio desses 
produtos.

Assim, antes da compra de produtos para hi-
gienização das mãos, devem-se avaliar os dis-



93

Segurança do paciente em serviços de saúde: limpeza e desinfecção de superfícies

pensadores de produtos de vários fabricantes 
para assegurar seu correto funcionamento, 
facilidade de limpeza, liberação de volume su-
ficiente do produto e existência de dispositivo 
que não favoreça a contaminação do produto.

Para evitar a contaminação do sabonete lí-
quido e do produto antisséptico, têm-se as se-
guintes recomendações: 

 � Os dispensadores devem possuir dispositi-
vos que facilitem seu esvaziamento e pre-
enchimento.

 � No caso dos recipientes de sabonete líqui-
do e antisséptico ou almotolias não serem 
descartáveis, deve-se proceder à limpeza 
desses com água e sabão ou detergente (não 
utilizar o sabonete restante no recipiente) e 
secagem, podendo ser seguida de desinfec-
ção com álcool etílico a 70% (rinsagem), no 
mínimo uma vez por semana.

 � Não se deve completar o conteúdo do reci-
piente antes do término do produto, devido 
ao risco de contaminação.

 � Para os produtos não utilizados em reci-
pientes descartáveis, devem-se manter os 
registros dos responsáveis pela execução 
das atividades e a data de manipulação, en-
vase e de validade da solução fracionada.

 � A validade do sabonete, quando mantida 
na embalagem original, é definida pelo fa-
bricante e deve constar no rótulo.

 � Deve-se optar por dispensadores de fácil 
limpeza e que evitem o contato direto das 

mãos. Escolher, preferencialmente, os do 
tipo refil. Nesse caso, a limpeza interna 
pode ser feita no momento da troca do refil. 

9.5 Considerações da Anvisa

Na aquisição de produtos destinados à hi-
gienização das mãos deve-se verificar se es-
ses estão registrados na Anvisa, atendendo 
às exigências específicas para cada produto. 
A firmação da legalidade do produto poderá 
ser feita consultando o site da Anvisa ou soli-
citando ao fornecedor, a comprovação do seu 
registro/notificação.

Não devem ser aplicados nas mãos sabões e 
detergentes registrados na Anvisa como sa-
neantes, de acordo com a Lei n°. 6.360 de 23 
de setembro de 1976 (BRASIL, 1976) e a RDC 
nº. 40, de 5 de junho de 2008 (BRASIL, 2008), 
uma vez que são destinados apenas às superfí-
cies inanimadas.

Outras informações sobre o tema higienização 
das mãos se encontram no manual “Segurança 
do Paciente em Serviços de Saúde – Higieni-
zação das mãos” (BRASIL, 2009), disponível 
no endereço: http://www.anvisa.gov.br.
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O termo biossegurança corresponde ao con-
junto de ações voltadas para prevenção, eli-
minação de riscos inerentes às atividades de 
pesquisa, produção, ensino, desenvolvimento 
tecnológico de serviços, visando à saúde do 
homem, dos animais, à preservação do meio 
ambiente e à qualidade dos resultados (COS-
TA, 2000; HIRATA & FILHO, 2002).

A biossegurança no Brasil surgiu por meio de 
legislação específica, a Lei nº 8.974, de 5 de 
janeiro de 1995 (BRASIL, 1995), para regu-
lar o uso das técnicas de engenharia genética 
e liberação no meio ambiente de organismos 
geneticamente modificados – OGM (VAL-
LE & TELLES, 2003). Posteriormente, a Lei 
n° 11.105, de 24 de março de 2005 (BRASIL, 
2005), estabeleceu as normas de segurança e 
mecanismos de fiscalização de atividades re-
lacionadas à OGM e seus derivados, criou o 
Conselho Nacional de Biossegurança (CNBS) 
e reestruturou a Comissão Técnica Nacional 
de Biossegurança (CTNBio).

Na área da saúde, esse tema suscita reflexões 
por parte dos profissionais, uma vez que estão 
mais suscetíveis a contrair doenças advindas 
de acidentes de trabalho, através de procedi-
mentos que envolvem riscos biológicos, quí-
micos, físicos e ergonômicos (BOLICK, 2000; 
MASTROENI, 2004).

Os profissionais que prestam assistência di-
reta à saúde ou manipulam material biológi-
co no seu cotidiano devem ter conhecimento 
suficiente acerca de biossegurança para uma 
prática eficaz e segura (CARVALHO, 1999; 
COSTA & COSTA, 2003).

O profissional de limpeza e desinfecção de 
superfícies em serviços de saúde está exposto 
a riscos e o objetivo das medidas de biossegu-
rança é identificar riscos à saúde e ao meio am-
biente decorrentes da exposição à matéria orgâ-
nica e aos agentes biológicos e do manuseio de 
produtos químicos e materiais perigosos.

A utilização de precauções básicas auxilia os 
profissionais nas condutas técnicas adequa-
das à prestação dos serviços, por meio do 
uso correto de EPI, de acordo com a NR n° 6, 
da Portaria nº 3.214, de 08 de junho de 1978 
(BRASIL, 1978). Essas medidas devem gerar 
melhorias na qualidade da assistência e dimi-
nuição de custos e infecções. 

Ao Serviço de Limpeza e Desinfecção de Su-
perfícies em Serviços de Saúde competem os 
procedimentos para a remoção de sujidades, 
detritos indesejáveis e microrganismos pre-
sentes em qualquer superfície, visando manter 
o ambiente dentro dos padrões estabelecidos 
pelos serviços de saúde.

As medidas de biossegurança em serviços de 
saúde evitam os riscos inerentes ao uso de pro-
dutos químicos e materiais biológicos. Tem a 
finalidade de minimizar os riscos envolvidos 
no uso desses materiais, pelos profissionais da 
instituição. Incluem procedimentos para aqui-
sição, armazenamento, transporte e manuseio 
desses produtos.

As medidas de biossegurança podem ser isola-
das ou estar inseridas em um plano de preven-
ção e controle de riscos biológicos, químicos e 
materiais perigosos. 
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10.1 Os riscos a que estão expostos 
os profissionais de limpeza e 
desinfecção de superfícies em 
serviços de saúde

10.1.1 Risco biológico
Risco Biológico é a probabilidade da exposição 
ocupacional a agentes biológicos. São agentes 
biológicos os microrganismos, geneticamente 
modificados ou não; as culturas de células; os 
parasitas; as toxinas e os príons encontrados 
em sangue, fluidos corpóreos, meios de cultu-
ras e espécimes clínicos.

10.1.1.1 Classificação de risco de agentes 
biológicos

Os agentes biológicos são classificados em 
(BRASIL, 2005):

 � Classe de risco 1: baixo risco individual 
para o trabalhador e para a coletividade, 
com baixa probabilidade de causar doença 
ao ser humano. 

 � Classe de risco 2: risco individual modera-
do para o trabalhador e com baixa probabi-
lidade de disseminação para a coletividade. 
Podem causar doenças ao ser humano, para 
as quais existem meios eficazes de profila-
xia ou tratamento.

 � Classe de risco 3: risco individual elevado 
para o trabalhador e com probabilidade de 
disseminação para a coletividade. Podem 
causar doenças e infecções graves ao ser 
humano, para as quais nem sempre existem 
meios eficazes de profilaxia ou tratamento. 

 � Classe de risco 4: risco individual elevado 
para o trabalhador e com probabilidade 
elevada de disseminação para a coletivida-

de. Apresenta grande poder de transmissi-
bilidade de um indivíduo a outro. Podem 
causar doenças graves ao ser humano, para 
as quais não existem meios eficazes de pro-
filaxia ou tratamento. 

10.1.2 Risco químico
Os riscos químicos dependem da reatividade 
do produto e, portanto, não é possível estabe-
lecer uma regra geral que garanta a segurança 
no manuseio de todas as substâncias químicas.

As propriedades físico-químicas, reatividade, 
toxicidade, condições de manipulação, possi-
bilidade de exposição do trabalhador, vias de 
penetração no organismo e disposições finais 
do produto são variáveis que devem ser consi-
deradas no estabelecimento do risco.

10.1.2.1 Recomendações para produtos 
químicos

10.1.2.1.1 Na aquisição do produto químico

É de responsabilidade da Segurança do Traba-
lho:

 � Identificação do risco atribuído ao produto 
em função do uso.

 � Elaboração da ficha técnica, conforme mo-
delo padronizado, baseada nas informa-
ções do fabricante e na legislação vigente. 

 � Identificação dos profissionais sob risco.
 � Determinação da necessidade de EPC e EPI.
 � Avaliação da área física para armazena-

mento e manuseio do produto: condições 
de estocagem, ventilação, proximidade de 
produtos não compatíveis.

 � Elaboração de parecer quanto aos riscos 
envolvidos.
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10.1.2.1.2 Prerrogativas para o uso do 
produto

 � Treinamento do usuário e disponibilização 
da ficha técnica no local de uso: Unidade 
usuária e Segurança do Trabalho.

 � Identificação da embalagem do produto 
e do subproduto decorrente de diluição – 
nome e data de validade: Unidade usuária.

 � Disponibilização de EPI e de orientações 
escritas quanto ao uso correto: Unidade 
usuária e Segurança do Trabalho.

 � Determinação da forma de descarte do 
produto e das embalagens vazias – Servi-
ço de Limpeza e Desinfecção de Superfícies 
em Serviços de Saúde, conforme PGRSS.

10.1.2.1.3 EPI

 � Há obrigatoriedade de uso determinado na 
ficha técnica do produto químico perigoso.

 � Avental impermeável.
 � Luvas resistentes ao produto, preferencial-

mente de punho longo.
 � Óculos de proteção.
 � Protetor respiratório: respirador valvulado 

classe P2 com carvão (PFF2-VO).
 – Uso individual.
 – Identificação na parte interna da másca-

ra com nome e data.
 – Guarda em saco plástico fechado.

10.1.2.1.4 Proibições 

 � Mistura de produtos saneantes/químicas 
não previamente autorizados.

 � Reaproveitamento de embalagens vazias 
com produtos saneantes diferentes do ró-
tulo original.

 � Alteração na proporção da diluição preco-
nizada.

 � Utilização de produtos saneantes fora do 
período de validade.

 � Manuseio do produto saneantes sem o uso 
de EPI apropriados.

 � Armazenamento conjunto de produtos sa-
neantes incompatíveis.

10.1.3 Risco de natureza físico-química
Considera como risco de natureza físico-quí-
mica a capacidade de o produto reagir com 
outra substância, produzindo fenômenos fí-
sicos como calor, combustão ou explosão ou, 
ainda, produzindo outra substância tóxica. Na 
avaliação dos riscos devidos à natureza física, 
devem ser considerados os parâmetros de di-
fusão e inflamabilidade. 

10.1.4 Risco tóxico
Toxicidade é a capacidade inerente de uma 
substância produzir efeitos nocivos a um or-
ganismo vivo ou ecossistema.

Risco tóxico é a probabilidade de o efeito no-
civo acontecer nas condições de uso da subs-
tância. É dependente das propriedades físico-
-químicas, vias de penetração no organismo, 
dose, alvos biológicos, capacidade orgânica de 
eliminação e efeitos sinergísticos com outros 
agressores.

10.1.5 Drogas citotóxicas
As drogas medicamentosas são padroniza-
das pela Comissão de Farmácia e Terapêutica 
(CFT), sendo as políticas de armazenamento, 
transporte, manuseio, administração e des-
carte das drogas citotóxicas estabelecidas pelo 
Serviço Técnico da Farmácia Oncológica da 
instituição.
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Essas drogas são manipuladas em ambiente 
exclusivo, com acesso restrito e equipado com 
Cabine de Segurança Biológica Classe II B2, 
por profissionais do Serviço de Farmácia com 
treinamento específico e com uso de EPI.

10.1.6 Risco ergonômico 
Entende-se por risco ergonômico qualquer fa-
tor que possa interferir nas características psi-
cofisiológicas do trabalhador, causando des-
conforto ou afetando sua saúde. São exemplos 
de risco ergonômico: o levantamento de peso, 
ritmo excessivo de trabalho monotonia, repe-
titividade e postura inadequada de trabalho.

10.2 Material perfurocortante

Envolve qualquer material com capacidade de 
corte ou perfuração da pele que deve ser ma-
nuseado com máximo cuidado e descartado 
em recipiente rígido, impermeável e resistente 
à punção. O recipiente de descarte deve estar 
disponível próximo à área de uso, em suportes 
apropriados, preferencialmente na unidade de 
atendimento ao paciente. Não deve ultrapas-
sar o seu limite de preenchimento. É proibi-
do o reencape de agulhas e o descarte desses 
materiais em lixo comum. O recolhimento e 
destino final são realizados conforme PGRSS.

10.3 Sinalização de segurança

No Brasil, a simbologia de segurança é norma-
tizada na NR n° 26, da Portaria GM n° 3.214, 
de 08 de junho de 1978 (BRASIL, 1978).

10.4 Equipamentos de segurança

As medidas de prevenção para a exposição a 

sangue e fluidos corpóreos e/ou a patógenos 
respiratórios é essencialmente prevenida por 
meio da prática de medidas de precaução, in-
cluindo cuidados com material perfurocor-
tante, EPI e EPC, normatizados pelo SCIH e 
pela Segurança do Trabalho. 

Os EPI devem ser utilizados pelos profissio-
nais, durante a execução de procedimentos 
que possam provocar contaminação da roupa 
com sangue e fluídos corpóreos ou por pató-
genos que se transmitem por contato

A instituição é responsável pelo fornecimen-
to de EPIs apropriados e em quantidade sufi-
ciente aos profissionais do Serviço de Limpeza 
e Desinfecção de Superfícies em Serviços de 
Saúde. A aquisição de EPI deverá ser precedi-
da de testes operacionais e checagem do Cer-
tificado de Aprovação (CA).

10.4.1 Equipamentos de Proteção 
Individual (EPI) e Uniforme

EPI é todo dispositivo de uso individual utiliza-
do pelo trabalhador, destinado a prevenir riscos 
que podem ameaçar a segurança e a saúde do 
trabalhador. Para ser comercializado, todo EPI 
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deve ter CA emitido pelo Ministério do Traba-
lho e Emprego (MTE), conforme estabelecido 
na NR n° 6 do TEM (BRASIL, 2008).

10.4.1.1 Luvas de borracha

Devem ser utilizadas por todo profissional du-
rante execução de procedimentos de limpeza e 
desinfecção de superfícies em serviços de saúde.

Ainda, devem ser confeccionadas com mate-
rial resistente e possuir cano longo ou curto 
para proteção das mãos e proteção parcial de 
antebraços.

Recomendam-se a utilização de cores diferen-
tes de luvas de borracha (ASSAD & COSTA, 
2010), como luvas de cor clara e de cor escura 
(um ou dois tons acima da cor clara):

 � Luvas de cor escura: usadas na limpeza e 
desinfecção de superfícies onde a sujidade 
é maior (Exemplos: pisos; banheiro; rodí-
zios de mobiliários; lixeiras; janelas; tubu-
lações na parte alta).

 � Luvas de cor clara: usadas na limpeza e de-
sinfecção de mobiliários (Exemplos: camas, 
mesas, cadeiras, paredes, portas e portais, 
lavatórios/pias).

As mãos dos profissionais de limpeza e desin-
fecção de superfícies devem ser lavadas antes e 
após o uso de luvas. Após a utilização, as luvas 
devem ser lavadas e desinfetadas.

Quando estiver com luvas não se deve tocar 
em maçanetas, portas, telefones, botões de ele-
vadores e outros locais.

Ao usar luvas deve-se segurá-las pelo lado in-
terno, calçando-se sem tocar na face externa. 
Ao se retirá-las, deve-se segurá-las pela face 
externa sem tocar a pele.

10.4.1.2 Máscaras

A máscara cirúrgica deverá ser usada nas si-
tuações:

 � Sempre que houver possibilidade de res-
pingos de material biológico ou produtos 
químicos em mucosas do nariz e boca.

 � Sempre que o profissional entrar em quarto 
de paciente com patologias de transmissão 
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respiratória por gotículas (exemplos: me-
ningites bacterianas, coqueluche, difteria, 
caxumba, influenza). Em áreas nas quais a 
utilização seja recomendada pelo SCIH.

 � Ambientes com odor fétido. 
 � Limpeza e desinfecção de superfícies em 

áreas de construção e reformas para evitar 
a inalação do pó.

Em área de isolamento para aerossóis (exem-
plos: bacilo da tuberculose) estão indicadas as 
máscaras de proteção respiratória, tipo respi-
rador, para partículas, com eficácia mínima na 
filtração de 95% de partículas de até 0,3m (más-
caras do tipo N95, N99, N100, PFF2 ou PFF3). 

10.4.1.3 Óculos de proteção

Os óculos de proteção devem ser utilizados 
durante o preparo de diluição não-automática, 
quando da limpeza de áreas que estejam locali-

zadas acima do nível da cabeça, e que haja risco 
de respingos, poeira ou impacto de partículas.

Devem ser lavados e desinfetados após o uso.

10.4.1.4 Botas

As botas (material impermeável, com cano 
alto e de solado antiderrapante) estão reco-
mendadas para a proteção dos pés e parte das 
pernas durante atividades com água e produ-
tos químicos e, ainda, para evitar quedas.

10.4.1.5 Sapatos

O uso de sapatos é recomendado durante todo 
o período de trabalho, com exceção nos mo-
mentos de lavação de piso, nos quais deverão 
ser utilizadas as botas.
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10.4.1.6 Avental

Deve ser utilizado durante a execução de proce-
dimentos que possam provocar  contaminação 
da roupa com sangue e fluidos corpóreos e 
produtos químicos ou contaminados.

O avental deve ser impermeável, podendo ser 
usado por cima do uniforme, é recomendado 
para a realização de atividades com risco de 
respingos. Pode ser processado pela lavande-
ria após realização do procedimento de limpe-
za e desinfecção.

Após o uso, deve ser retirado com técnica cor-
reta, sem ter contato com a parte externa, e em 
seguida deve-se fazer a desinfecção. 

Em áreas especiais onde exista risco de radia-
ções é necessário o uso de dosímetro, avental e 
colar de chumbo ou similar.

10.4.1.7 Gorro

O gorro deve ser usado em área especiais nas 
quais são exigidas a paramentação completa 
por parte dos profissionais da instituição. 

Para as demais áreas do serviço de saúde, re-
comenda-se que as profissionais de limpeza e 
desinfecção de superfícies mantenham os ca-
belos presos e arrumados. Para os profissio-
nais do sexo masculino são imprescindíveis 
cabelos curtos e barba feita.

10.4.2 Equipamentos de Proteção Coletiva  
(EPC)

Os EPCs visam à proteção de acidentes com 
pacientes, funcionários e visitantes. Consis-
tem de placas ilustrativas (que permitem aos 
transeuntes identificar a situação da área deli-
mitada), cones de sinalização e fitas demarca-
tórias (sinalização e delimitação de área), fita 
antiderrapante (para evitar quedas e escorre-
gamento, especialmente em rampas e esca-
das), barreira plúmbica (ao redor do leito do 
paciente), coletores de materiais perfurocor-
tantes, sinais de perigo, sinalização com ins-
truções de segurança ou que indicam direção. 
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Ainda, envolve lava olhos, Cabine de Seguran-
ça Biológica e outros.

10.4.3 Aquisição de novos equipamentos 
de proteção

A aquisição de novos equipamentos de pro-
teção deve ser realizada conforme as regras 
da Comissão de Padronização de Materiais 
(CPM), que é responsável pela verificação da 
documentação legal do produto e encaminha-
mento para testes operacionais. A Segurança 
do Trabalho deve coordenar os testes e dis-
ponibilizar orientações específicas. A aprova-
ção do produto será da responsabilidade do 
usuário, Segurança do Trabalho e CPM. Para 
todo produto será elaborada ficha técnica com 
a estratificação do risco, orientações para ar-
mazenamento, uso e descarte, identificação 
da necessidade de uso de EPI e ações emer-
genciais em casos de acidentes. A ficha técnica 
será afixada no local de uso, após capacitação 
do usuário.

10.5 Proteção ambiental

10.5.1 Limpeza concorrente e terminal
A limpeza concorrente e terminal nas unida-
des dos serviços de saúde é executada pelo 
Serviço de Limpeza e Desinfecção de Superfí-
cies em Serviços de Saúde, sendo normatizado 
pela SCIH. Os procedimentos para essas ativi-
dades estão descritas no Capítulo 7.

Deve ser realizada com equipamentos e ma-
teriais corretos e os profissionais devem exe-
cutar os procedimentos de acordo com o 
treinamento específico, atentando durante a 
realização de todo o procedimento, para as 
medidas de precaução. 

10.5.2 Programa de Gerenciamento de 
Resíduos em Serviços de Saúde (PGRSS)

O PGRSS descreve as ações relativas ao ma-
nejo de resíduos e envolve segregação, acon-
dicionamento, coleta, armazenamento, trans-
porte, tratamento e disposição final. 

Devem ser considerados nesse programa as 
características e riscos dos resíduos, as ações 
de proteção à saúde e ao meio ambiente e os 
princípios da biossegurança visando o empre-
go de medidas técnicas, administrativas e nor-
mativas para prevenção de acidentes.

10.5.3 Sistema de ventilação 
O sistema de ventilação deve ser exclusivo e 
com pressão negativa em áreas de atendimen-
to a pacientes com doenças de transmissão 
por aerossóis (Exemplo: tuberculose), sendo o 
sistema controlado pelo Serviço de Engenha-
ria em Serviços de Saúde. 

10.6 Saúde ocupacional

A saúde ocupacional é de responsabilidade 
da Medicina do Trabalho, sendo normatizado 
pelo SCIH.

10.6.1 Imunização do profissional
 � Na admissão: vacinas do Calendário Na-

cional de Vacinação do Adulto e do Idoso: 
difteria e tétano, sarampo, caxumba e ru-
béola além de vacina contra hepatite B, em 
funcionários não imunes.

 � Anualmente: vacina contra influenza.
 � Controle de tuberculose: 

 – Na admissão: realização de PPD.
 – Anualmente: repetição do PPD para 

profissionais negativos.



104

AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - ANVISA

 � Afastamento das atividades do profissional 
com doença infectocontagiosa ou doença 
debilitante que aumente a susceptibilidade 
a agentes biológicos.

10.6.2 Ações emergenciais 

10.6.2.1 Acidentes com material 
perfurocortante ou contato com sangue e 
outros fluidos corporais em mucosa ou pele 
não íntegra

Nos casos de acidentes com material perfuro-
cortante ou contato de sangue e outros fluidos 
corporais em mucosa ou pele não íntegra, o pro-
fissional deve ter atendimento imediato na Me-
dicina do Trabalho ou no Pronto Atendimento 
para determinação do risco biológico e estabe-
lecimento de conduta, conforme protocolo e 
fluxo estabelecidos pelo SCIH da instituição. 
Os acidentes com perfurocortantes deverão ser 
monitorados por indicadores e discutidos com 
os profissionais dentro do serviço de saúde.

10.6.2.2 Respingo em pele íntegra

Nos casos de respingo em pele íntegra, lavar 
abundantemente em água corrente. Na pre-
sença de sintomas, o profissional deve ser en-
caminhado à Medicina do Trabalho.

10.6.2.3 Derramamento ou extravasamento 
com contaminação ambiental

Nos casos de derramamento ou extravasa-
mento de qualquer quantidade de material 
que leve à contaminação ambiental, deve 
haver o acionamento do Serviço de Limpeza 
e Desinfecção de Superfícies em Serviços de 
Saúde para o isolamento e limpeza e desin-
fecção da área. O kit emergencial deverá ser 
utilizado e o acidente notificado por meio 

da ficha de Notificação de Eventos Adversos 
ou de acordo com a padronização da insti-
tuição.

 � Pequenas quantidades: devem ser removi-
das com o uso de papel-toalha e descartadas 
conforme recomendado na ficha técnica. 

 � Grandes quantidades: devem ser retiradas 
com isolamento da área. Um kit emergen-
cial deverá estar disponível em todas as áre-
as de risco, para uso do Serviço de Limpeza 
e Desinfecção de Superficies em Serviços de 
Saúde. O kit deve conter máscara cirúrgica, 
protetor respiratório para aerossóis, máscara 
para particulados, óculos de proteção, luvas 
de borracha com cano longo, avental imper-
meável, compressas absorventes, e outros, 
além da descrição do procedimento. Ações 
específicas, para produtos específicos são 
determinadas na ficha técnica, que deve ser 
consultada em situações de acidente. Todo 
derramamento deve ser notificado por meio 
de impresso próprio (Ficha de Notificação 
de Eventos Adversos) da instituição.

10.6.2.3.1 Conteúdo mínimo do kit para 
químico perigoso

 � Máscara (respirador valvulado com car-
vão)

 � Óculos de proteção
 � Luvas de borracha de cano longo
 � Avental impermeável
 � Propé plástico
 � Sacos plásticos (com simbologia de quími-

co perigoso)
 � Pá e escova
 � Impresso 
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10.6.2.3.2 Passo a passo

 � O funcionário da limpeza e desinfecção de 
superfícies é acionado, após um acidente 
com químico perigoso.

 � Dirige-se ao DML, retira o kit de acidente 
para químico perigoso.

 � Paramenta-se corretamente (avental im-
permeável, óculos, máscara, bota plástica 
descartável, luvas de borracha).

 � Vai até o local do acidente e areja o ambiente.
 � Recolhe a substância com compressas ab-

sorventes, ou em caso de pó, use a pá pe-
quena presente no kit.

 � Descarta em saco para químico perigoso 
ou em caixa para perfurocortante, quando 
necessário.

 � Lacra o saco.
 � Transporta o saco distante do corpo, segu-

rando na parte superior do saco e encami-
nha para área de armazenamento temporá-
rio.

 � Repõe o material do kit que foi utilizado 
durante o acidente.

 � Encaminha o impresso do acidente para ser 
preenchido.

10.7 Considerações finais

Os acidentes de trabalho são aqueles que 
ocorrem pelo exercício do trabalho a servi-
ço da empresa ou pelo exercício do trabalho 
dos segurados, provocando lesão corporal ou 
perturbação funcional que cause a morte ou 
a perda ou a redução permanente ou tempo-
rária da capacidade para o trabalho (BRASIL, 

1991) e podem ser provocados por agentes 
biológicos, ergonômicos ou mecânicos.

Podem ser evitados por meio da instituição de 
medidas preventivas que visem à segurança do 
funcionário durante suas atividades rotineiras, 
como:

 � Não substituir as escadas por cadeiras, 
usando-as apenas em superfícies planas.

 � Não manusear equipamentos elétricos com 
as mãos molhadas.

 � Não misturar produtos de limpeza e desin-
fecção de superfícies.

 � Utilizar cintos de segurança para a limpeza 
de janelas e vidros.

 � Proteger as tomadas elétricas de paredes 
molhadas.

 � Não correr nas dependências dos serviços 
de saúde.

 � Manter postura adequada para evitar pro-
blemas de coluna.

 � Não levar ou levantar objetos muito pesa-
dos sem ajuda.

 � Obedecer aos horários de intervalos a fim 
de prevenir o estresse.

 � Notificar os acidentes após a ocorrência.
 � Utilizar EPI e EPC sempre que necessário.
 � Receber as vacinas recomendadas.

Os profissionais, quando acidentados, devem 
comunicar seus acidentes em formulário pró-
prio, denominado Comunicação de Acidente 
de Trabalho (CAT), no prazo de 24 horas, e 
encaminhá-lo aos setores competentes.
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 � Desinfecção: remoção de agentes infecciosos, na forma vegetativa, de uma superfície inerte, 
mediante a aplicação de agentes químicos ou físicos.

 � Desinfetante: são agentes químicos capazes de destruir microrganismos na forma vegetativa 
em artigos ou superfícies, sendo divididos segundo seu nível de atividade em: alto nível, mé-
dio nível ou nível intermediário e baixo nível.

 � Detergente: todo produto que possui como finalidade a limpeza e que contém na sua for-
mulação tensoativos que reduzem a tensão superficial da água, facilitando sua penetração, 
dispersando e emulsificando a sujidade.

 � Limpeza: consiste na remoção das sujidades mediante aplicação de energias química, mecâ-
nica ou térmica em um determinado período de tempo. Pode ser:

 – Química – ação de produtos saneantes com a finalidade de limpar por meio da proprieda-
de de dissolução, dispersão e suspensão da sujeira.

 – Mecânica – ação física aplicada sobre a superfície para remover a sujeira resistente à ação 
do produto químico (esfregar, friccionar, escovar).

 – Térmica – ação do calor que reduz a viscosidade da graxa e da gordura, facilitando a re-
moção pela ação química.

 � Medicina do Trabalho: especialidade médica que se ocupa da promoção, preservação e mo-
nitoramento da saúde do trabalhador. Executa ações preventivas e emergenciais.

 � Produtos Saneantes: substâncias ou preparações destinadas a higienização, desinfecção ou 
desinfestação domiciliar, em ambientes coletivos e/ou públicos, em lugares de uso comum e 
no tratamento de água.

 � Serviço de Limpeza e Desinfecção de Superfícies em Serviços de Saúde: executa ações de 
limpeza/desinfecção preventivas e emergenciais no ambiente dos serviços de saúde.

 � Serviços de Saúde: estabelecimento destinado ao desenvolvimento de ações de atenção à 
saúde da população em regime de internação ou não, incluindo a atenção realizada em con-
sultórios e domicílios.

 � Risco Biológico: risco determinado pela exposição a agentes biológicos por inalação, conta-
to ou manuseio (direto ou indireto) de sangue e fluidos corpóreos. 



a N E X o S
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A N E X O  I 

Roteiro de Observação Diár ia/Semanal  – Condições de L impeza 
e Conservação

ROTEIRO DE OBSERVAÇÃO DIÁRIA/SEMANAL

OBJETIVO:

LOCAL: 

CONCEITO DE AVALIAÇÃO – DE 1 A 10:

DATA:

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

OBSERVAR: CONDIÇÕES DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
ÁREAS: INTERNA E EXTERNA DO ESTABELECIMENTO ASSISTENCIAL DE SAÚDE
Calçada; jardim; fachada; pintura, portas; janelas; vidros; tetos; piso; rodapé; paredes (pintura lavável e ou 
cerâmica com pouco rejunte); testeiras e frontispício de pias, balcão, torneiras (de pedal e/ou fotossensível); pontos 
de luz/lustres (sem reentrâncias ou manutenção de sujeira que neles se acumula); interruptores (sem reentrâncias); 
mobiliário (lavável); rejuntes de cerâmica; rejuntes de pisos; rejuntes de bate-maca; objetos de decoração (com 
design liso, sem reentrâncias que permitam o acúmulo de microrganismos); equipamentos; existência de área 
úmida ou molhada sem manutenção adequada e outros.
Para os casos de manutenção, tais como rejuntes, torneira vazando e entupimentos, a responsabilidade é da 
equipe de manutenção predial. A equipe de limpeza e desinfecção de superfícies colabora com as informações, a 
fim de agilizar o reparo.

Observações:

AMPLIAR OBSERVAÇÕES NAS DIVERSAS ÁREAS:
Banheiros de funcionários e pacientes
Cantina e restaurante
Recepção
Emergência
Bloco cirúrgico
Sistemas de filtro de ar-condicionado (manutenção)
Elevadores
Auditório
Consultórios
Sala de espera
Apartamentos
Corredores
Escadas
Almoxarifado
Centro de Material e Esterilização
Rouparia
Necrotério
Laboratório
Vestiário de funcionários
Farmácia
Estacionamento (presença de coleções de água, exposição ao sol ou chuva, presença de mato ou possibilidade de 
ratos, lixo, distância até a entrada da recepção)

Observações:
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A N E X O  I I

Roteiro de Observação Diár ia/Semanal  – Biossegurança 
Durante os Procedimentos

ROTEIRO DE OBSERVAÇÃO DIÁRIA/SEMANAL

OBJETIVO: Aspectos de biossegurança

LOCAL: 

CONCEITO DE AVALIAÇÃO – DE 1 A 10:

DATA:

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

OBSERVAR: CONDIÇÕES TÉCNICAS DURANTE PROCEDIMENTOS
Uso adequado de EPI, seguimento das normas de biossegurança na rotina diária em todas as atividades de 
risco; dispensadores de preparação alcoólica para as mãos e sabonete líquido (funcionando apropriadamente, 
com devido conteúdo); existência de suporte para papel toalha; dispensadores de papel toalha (funcionando 
apropriadamente, com papel); condições das torneiras (respingando e com panos no balcão); acondicionamento 
correto do material perfurocortante; recipientes de resíduos cheios e sem a devida seleção (contaminado e comum) 
e outros.

Observações:

AMPLIAR OBSERVAÇÕES:
Execução de procedimentos sem uso correto de EPI (Exemplos: uso incorreto de máscara, sem cobrir nariz e boca, 
pendurada no pescoço; uso de máscaras sem identificação); presença de soluções de contiguidade ou ferimentos; 
não cumprimento das indicações de higienização das mãos; uso de propés fora do ambiente indicado; alimentar-se 
em áreas não permitidas e outros
Nota: O líder ou encarregado de serviço deve evitar chamar a atenção do profissional de limpeza e desinfecção 
de superfícies de forma rude e incorreta. Deve, ainda, sempre mostrar a forma correta de execução de um 
determinado procedimento.
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A N E X O  I I I

Roteiro de Observação Diár ia/Semanal  – Resíduos
ROTEIRO DE OBSERVAÇÃO DIÁRIA/SEMANAL

OBJETIVO: Aspectos de acondicionamento, coleta, transporte, armazenamento, transporte pela empresa coletora e 
disposição final de resíduos produzidos nos serviços de saúde.

LOCAL: 

CONCEITO DE AVALIAÇÃO – DE 1 A 10:

DATA:

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

OBSERVAR: ACONDICIONAMENTO E DESTINO DOS RESÍDUOS
No bloco cirúrgico
No bloco obstétrico
No berçário
Na emergência, salas e/ou locais onde foram realizados curativos
Nos apartamentos
Se está havendo a devida seleção entre resíduos contaminado e comum
Como os funcionários estão manuseando os resíduos
Se usam EPI corretamente
Como estão as condições dos recipientes de resíduos
Como está sendo feita a coleta do resíduo contaminado
Como está sendo feita a coleta do resíduo comum
Se o destino final dos resíduos está sendo realizado corretamente 

Observações:
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A N E X O  I V

Formulár io Troca de EPI
FORMULÁRIO TROCA DE EPI

Plantão: 

Nome do Empregado Registro
Luva

(tamanho)
Avental 

(assinalar x)
Data Motivo

Rubrica 
Empregado
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A N E X O  V

Formulár io de Sol ic itação de Serviços

FORMULÁRIO DE SOLICITAÇÃO DE SERVIÇOS
Divisão:
Unidade:
Setor: 

1 – DADOS DO SERVIÇO A SER EXECUTADO:
Serviço solicitado: 
Responsável pela solicitação:
Data e hora do serviço solicitado: ________/______/_______ às ____________ horas
Solicitação recebida por: 

2 – DADOS DA EXECUÇÃO DO SERVIÇO:

SERVIÇOS EXECUTADOS
DATA DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

Armário interno

Armário externo

Luminária 

Saída de ar
Ventiladores
Limpeza de porta
Armário
Vidraça
Mobília
Janela/persiana
Lavagem de piso
Polimento de piso
Parede/rodapé/teto
Cama (colchão/cabeceira/pés/grades/
braçadeiras)
Biombos
Escadinha
Suporte de soro
Banheiro
Recipientes
Coletores de resíduos
Outros
Responsável pela execução dos serviços
Obs.:



115

Segurança do paciente em serviços de saúde: limpeza e desinfecção de superfícies

3 – PARECER DO SERVIÇO EXECUTADO

DATA DA 
EXECUÇÃO

SERVIÇO 
SATISFATÓRIO? ASSINATURA RESPONSÁVEL PELO SETOR
SIM NÃO

____/____/____
____/____/____
____/____/____
____/____/____

Obs.: Indicar o que pode ser melhorado 

Ciente – Gerência/Divisão

DATA LEITOS
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 

Observações:
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A N E X O  V I

Modelo de Et iqueta para Saneantes
NOME DO PRODUTO NOME COMERCIAL

AUTORIZAÇÃO ANVISA COMPOSIÇÃO

PRODUTO CONCENTRADO

Nº DO LOTE VALIDADE

PRODUTO DILUíDO DILUIÇÃO DE USO

DATA HORA VALIDADE PRODUTO + (H2O – ML)

NOME DO RESPONSÁVEL MATRíCULA
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                                                    ANEXO I 

INSTRUMENTO DE MEDICAÇÃO DE RESULTADOS- IMR 

Durante a vigência do contrato a Administração adotará o Instrumento de Medição de Resultados – IMR de acordo 

com os parâmetros estabelecidos na IN nº 05/2017 e suas alterações: 

 

Este procedimento está vinculado aos contratos de prestação dos serviços de limpeza integrando as especificações 

técnicas como obrigação e responsabilidade da 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. 

 

Os objetivos deste IMR são para definir e padronizar a avaliação de desempenho e qualidade da Contratada na 

execução da prestação dos serviços de limpeza, conservação, higienização e asseio diário. 

A avaliação da Contratada na Prestação de Serviços de Limpeza, Conservação, Higienização e Asseio diário se 

faz por meio da análise dos seguintes módulos: 

  A – Equipamentos e Produtos; 

B – Técnicas de Limpeza; 

  C – Pessoal; 

  D – Frequência; 

E – Inspeção dos Serviços nas Áreas. 

A avaliação limita-se à atribuição, no formulário de Instrumento de Medição de Resultados dos conceitos de muito 

bom, regular e péssimo, respectivamente equivalentes aos valores 3 (três), 1 (um) e 0 (zero) para cada item 

avaliado: 

 

 

 

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

• Inexistência de poeira; 

• Inexistência de sujidade; 

• Vidros, peças sanitárias e demais artigos expressos no Termo de Referência limpos; 

• Todos os dispensadores limpos e abastecidos corretamente; 

• Recipientes para o acondicionamento dos resíduos, limpos, com embalagens adequadas e volume 

preenchido até 2/3; 

• Funcionário fixo e treinado no setor, identificado, uniformizado e com EPI; 

• Materiais e produtos padronizados em quantidade suficiente; 

MUITO BOM REGULAR       PÉSSIMO 

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



• Estado de limpeza dos Carrinhos de limpeza, das cabeleiras de mops, flanelas e panos de limpeza. 

REGULAR - Refere-se à desconformidade parcial dos critérios: 

• Ocorrência de sujeira em vários locais, que não comprometa o andamento das atividades 

administrativas e assistenciais do HU-UNIFAP; 

• Ocorrência de várias lixeiras fora do padrão; 

• Ocorrências por falta de reabastecimento; 

• Quebra de técnica de limpeza; 

• Mobiliário da Unidade dos Pacientes e móveis sujos com poeira; 

• Piso sujo e molhado. 

PÉSSIMO - Refere-se à desconformidade total dos critérios: 

• Poeira e sujidades em ambientes acadêmicos, administrativos, assistenciais e mobiliários; 

• Quebra de técnica de limpeza; 

• Carro de limpeza incompleto; 

• Mobiliário da Unidade dos Pacientes 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 fiscal da Contratante; 

• Funcionário sem identificação ou com uniforme e/ou EPI incompleto ou não uso de EPI; 

• Execução de limpeza sem técnica adequada; 

• Materiais, produtos ou equipamentos incompletos ou em quantidade insuficiente; 

• Sanitários e vestiários sujos. 

 

 

 

 



                                  MÓDULOS E ITENS DE AVALIAÇÃO 

MÓDULOS ITENS AVALIADOS 

A EQUIPAMENTO, PRODUTO E TÉCNICA A1. Carro de limpeza 

A.2 Produtos de limpeza 

A.3 Técnicas de limpeza 

B QUALIDADE DOS PROFISSIONAIS B.1 Uniformidade da equipe 

B.2 Apresentação- Uniformização 

B.3 Equipamento de proteção Individual 

C FREQUÊNCIA C.1 Cumprimento do cronograma e das atividades 

D INSPEÇÃO DOS SERVIÇOS D.1 Avaliação direta em 16 itens 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RESULTADO DA AVALIAÇÃO DE QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA 

CRITÉRIOS E PONTUAÇÕES PARA OS ITENS AVALIADOS 

MÓDULO “A” – EQUIPAMENTOS, PRODUTOS E TÉCNICA 

DESCRIÇÃO E CRITÉRIO DOS ITENS AVALIADOS  PONTOS 

A.1 – CARRO DE LIMPEZA 

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

identificados. 

03 

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

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

A.2 – PRODUTOS DE LIMPEZA  

Todos os produtos estão sendo utilizados segundo as determinações da Contratada e as especificações 

técnicas do edital. Diluição correta, as soluções estão em recipientes adequados e identificados. 

03 

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  

A técnica de limpeza está correta segundo as recomendações estabelecidas. 03 

A técnica está parcialmente correta, porém a solução dos baldes apresentam-se turvas. 01 

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

 

 

 

 

 

 



MÓDULO “B” – QUALIDADE DOS PROFISSIONAIS 

DESCRIÇÃO E CRITÉRIO DOS ITENS AVALIADOS  PONTOS 

B.1 – UNIFORMIDADE DA EQUIPE 

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

Mantém fixas as escalas dos funcionários. 

03 

Os serviços são executados por funcionários 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 sem capacitação e/ou em quantidades inadequadas para a 

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

desenvolvidas; apresentam posturas inadequadas; desrespeitam as chefias e demais profissionais da área; 

são agressivos no relacionamento com os colegas, falam alto etc. 

00 

B.2 – APRESENTAÇÃO – UNIFORMIZAÇÃO  

Uniformizados completamente conforme especificações. Uniformes limpos, passados e íntegros e 

portando identificação funcional. 

03 

Uniforme completo, rasgado, sujo, amarrotado. 01 

Uniformes incompletos. Usam peças de uso pessoal, apresentam sujidades no uniforme e sem 

identificação funcional. 

00 

B.3 – EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL  

EPI adequados disponíveis para o uso (uniformes, luvas, calçados / botas, mascaras, óculos de proteção 

e avental). 

03 

Disponibilidade parcial de EPI. Falta(m) um ou mais itens. 01 

Não utilizam EPI nas situações de uso obrigatório. 00 

 

 

 

 

 



 MÓDULO “C” – FREQUÊNCIA 

DESCRIÇÃO E CRITÉRIO DOS ITENS AVALIADOS  PONTOS 

C.1 – CUMPRIMENTO DO CRONOGRAMA E DAS ATIVIDADES 

A frequência de limpeza tem ocorrido conforme a rotina preconizada diária, semanal, mensal, conforme 

Manual de Segurança do Paciente em Serviços de Saúde: Limpeza e Desinfecção de Superfícies, 

Anvisa 2010 e suas atualizações e Plano do PGRSS. Apresenta cronograma checado e o impresso de 

execução da limpeza terminal programada está assinado pelo colaborador da higienização e o responsável 

da área. 

03 

A frequência de limpeza terminal tem ocorrido parcialmente ou em desacordo com a rotina preconizada 

diária, semanal, mensal, conforme Manual de Segurança do Paciente em Serviços de Saúde: Limpeza 

e Desinfecção de Superfícies, Anvisa 2010 e suas atualizações e Plano do PGRSS. O cronograma está 

checado, porém o impresso de execução da limpeza terminal programada está em desacordo com a 

programação. 

01 

A frequência de limpeza terminal programada não tem ocorrido. O cronograma não está checado, e não 

apresenta o impresso de execução da limpeza terminal assinado pelo colaborador da higienização e o 

responsável da área. 

00 

 

MÓDULO “D” – INSPEÇÃO DOS SERVIÇOS-  

Relação dos itens a serem vistoriados e respectivas pontuações para as situações encontradas durante 

as vistorias. 

ITENS VISTORIADOS E AVALIADOS NAS ÁREAS PONTOS 

D.1 – APARELHOS NÃO ASSISTENCIAIS  

Equipamentos não assistenciais limpos e sem sujidades. 03 

Limpeza realizada, porém com presença de sujidade em Geladeira, Freezer, Pass Through, Micro-ondas, 

Bebedouro (face interna e externa), Monitor de Computador e TV, Mouse, Teclado, Impressora, Telefone, 

Extintor. 

01 

Limpeza não realizada. 00 

D.2 – BEBEDOURO  

Isento de sujidade. Bandeja de bebedouro limpa. 03 



Presença de sujidade na parede (carcaça). Bandeja do bebedouro limpa. 01 

Presença de sujidade orgânica, manchas antigas e lodo. 00 

D.3 – MOBILIÁRIOS DA UNIDADE DO PACIENTE  

Cama Elétrica/Manual e seus Acessórios [(colchão, exceto colchão de ar) sem paciente, sem enxoval 

hospitalar e qualquer outro dispositivo de saúde, Mesa de Cabeceira, Escadinha, Suporte de Soro, 

Poltronas de Pacientes/Acompanhantes, Régua de Gases] limpos. 

03 

Cama Elétrica/Manual e seus Acessórios [(colchão, exceto colchão de ar) sem paciente, sem enxoval 

hospitalar e qualquer outro dispositivo de saúde, Mesa de Cabeceira, Escadinha, Suporte de Soro, 

Poltronas de Pacientes/Acompanhantes, Régua de Gases] com pouca sujidade na superfície. 

01 

Cama Elétrica/Manual e seus Acessórios [(colchão, exceto colchão de ar) sem paciente, sem enxoval 

hospitalar e qualquer outro dispositivo de saúde, Mesa de Cabeceira, Escadinha, Suporte de Soro, 

Poltronas de Pacientes/Acompanhantes, Régua de Gases] apresentando pó, manchas e matéria orgânica 

em sua superfície. 

00 

D.4- BENS PERMANENTES  

Balança Antropométrica, Cadeira de Banho, Cadeira de Rodas, Containers, Macas Clínicas Fixas e de 

Transporte, limpos. 

03 

Balança Antropométrica, Cadeira de Banho, Cadeira de Rodas, Containers, Macas Clínicas Fixas e de 

Transporte, com pouca sujidade na superfície. 

01 

Balança Antropométrica, Cadeira de Banho, Cadeira de Rodas, Containers, Macas Clínicas Fixas e de 

Transporte, apresentando pó, manchas e matéria orgânica em sua superfície. 

00 

D.5 – MOBILIÁRIOS EM GERAL  

Armários, Balcões, Bancadas, Cadeiras (encosto e assento), Mesas, Prateleiras e Escaninhos, limpos. 03 

Armários, Balcões, Bancadas, Cadeiras (encosto e assento), Mesas, Prateleiras e Escaninhos, com pouca 

sujidade na superfície. 

01 

Armários, Balcões, Bancadas, Cadeiras (encosto e assento), Mesas, Prateleiras e Escaninhos, sem limpeza 

realizada. 

00 

D.6 – LAVATÓRIOS (PIAS E CUBAS)  

Pias e cubas sanitárias limpas e sem manchas de sujeira.  03 

Comando de registros e válvulas com sujidade e pouco brilho. Isentos de sujidade orgânica. Presença de 

cabelos. Presença de crostas na superfície de ralos e grelhas. 

01 



Presença de sujidade orgânica e lodo. Crostas em ralos e grelhas. 00 

D.7 - ACESSÓRIOS SANITÁRIOS (Espelhos, dispenser de álcool gel, papel toalha, higiênico e 

sabonete espuma) 

 

Acessórios completos e isentos de sujidade. 03 

Presença de sujidade em cantos isolados e acessórios. Falta de material (álcool gel, papel higiênico, papel 

toalha, sabonete espuma). 

01 

Presença de sujidade em grande extensão e interior. Ausências de materiais. 00 

D.8 – SANITÁRIOS  

Vasos sanitários limpos e sem manchas de sujeira. 03 

Isentos de sujidade orgânica. Presença de odor. 01 

Crostas na borda interna superior, presença de sujidade orgânica e odor. 00 

D.9 – TETO  

Teto limpo, sem sujidades. 03 

Teto limpo com sujidade em pontos isolados. 01 

Teto com sujidade como picomãs e matéria orgânica. 00 

D.10 – PAREDE  

Parede isenta de sujidade. 03 

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

Presença de manchas de secreção, restos de alimentos e respingos em áreas mais baixas da parede. 00 

D.11- AMBULÂNCIA (superfície interna do salão, exceto dos equipamentos assistenciais)  

Ausência de sujidade na área interna do salão. 03 

Presença de pouca sujidade na área interna do salão. 01 

Presença de matéria orgânica nas superfícies na área interna do salão. 00 

D.12 – PISOS/RAMPAS/ESCADAS  

Piso sem sujidades, encerado e com brilho. 03 

Presença encerado, porém com sujidades sólidas em sua extensão (papel, ciscos); Sujidade orgânica. 01 



Piso não encerado, com sujidade orgânica (restos de alimentos, pó acumulado). 00 

D.13 - PORTAS – BATENTES – MAÇANETAS  

Portas, batentes e maçanetas limpos e sem manchas. 03 

Presença de sujidade removível: marcas de mão, fita adesiva, pó, respingo, e apresentando sujidade entre 

a porta e a parede. 

01 

Presença de sujidade orgânica e pó em todo extensão.  00 

D.14 – VIDROS  

Vidros limpos. 03 

Vidros limpos, porém, com sujidades nos cantos. O cronograma é cumprido parcialmente. 01 

Vidros com presença de sujidades sólidas e manchas de líquidos em sua extensão. 00 

D.15- RECIPIENTE PARA RESÍDUOS (Lixeiras)  

Lixeira de resíduos dos Grupo A, B e D (rejeitos e recicláveis), identificada, seca, sem resquícios de 

matéria orgânica. Embalagem correta (padrão, cor, etc.) de acordo com o resíduo gerado na área. Sacos 

trocados com 2/3 da capacidade de acondicionamento. 

03 

Lixeira de resíduos dos Grupo A, B e D (rejeitos e recicláveis), identificada, seca, com alguns resquícios 

de matéria orgânica. Embalagem correta (padrão, cor, etc.). Presença de saco de lixo cheio além do limite 

2/3. 

01 

Lixeira de resíduos dos Grupo A, B e D (rejeitos e recicláveis), não identificada, seca. Embalagem errada 

(padrão, cor, etc.). Presença de respingos de matéria orgânica. Não há troca dos sacos de lixo. 

00 

D.16- ELEVADOR  

Elevador limpo. 03 

Elevador com presença de sujidades. 01 

Elevador, apresentando pó, manchas e matéria orgânica em sua superfície 00 

 

 

 

 

 



CÁLCULOS PARA A OBTENÇÃO DOS VALORES A SEREM FATURADOS 

RESULTADOS DAS AVALIAÇÕES DA QUALIDADE 

O total da pontuação por módulo será dividido pelo respectivo peso, compondo assim o resultado da 

avaliação de qualidade dos serviços de limpeza, conforme quadro abaixo: 

 

 

Ao final de cada período mensal, será obtida a média aritmética dos resultados das avaliações (oito 

no mínimo) da qualidade dos serviços de limpeza. 

 

CONTIGENTES DE FUNCIONÁRIOS ATUANDO NO PERÍODO 

 

Será apurado mensalmente a média diária dos funcionários, atuando diretamente em cada unidade, que 

deverá ser dividida pelo contingente estipulado no contrato e multiplicado por 100 (cem), gerando assim o valor 

numérico para efeitos de fatura. O resultado da apuração do contingente terá como teto máximo (100) pontos. 

 

 

RESULTADOS DOS VALORES PARA EMISSÃO DAS FATURAS MENSAIS 

 

Para obtenção do Valor Mensal da Fatura, os resultados das Avaliações de Qualidade e do Contingente 

de Funcionários serão divididos por 0,50 e posteriormente somados, conforme verificado abaixo: 

MÓDULOS PONTOS 

MÁXIMOS 

PESO NA 

AVALIAÇÃO 

PONTUAÇÃO 

MÁXIMA 

A 9 0,15 60 

B 9 0,15 60 

C 3 0,20 15 

D 48 0,50 96 

RESULTADO MÁXIMO DA AVALIAÇÃO 231 

ITEM PONTUAÇÃO 

MÁXIMA 

DIVISOR RESULTADO 

FINAL 

Resultado das Avaliações 231 0,50 462 

Contingente de Funcionários 100 0,50 200 



 

 

FAIXAS DE PONTUAÇÃO PARA LIBERAÇÃO DA FATURA 

Liberação de 100% da Fatura Acima de 625 Pontos 

Liberação de 99% da Fatura De: 581 a 625 Pontos 

Liberação de 97% da Fatura De: 461 a 580 Pontos 

Liberação de 96% da Fatura De: 330 a 460 Pontos 

Liberação de 95% da Fatura e demais sanções prevista 

no Termo Referência 

Abaixo de 330 Pontos 

 

     Obs: Os números apurados em todas as avaliações ou operações matemáticas realizadas para obtenção dos 

valores para faturamento, obrigatoriamente serão números naturais, não devendo ser utilizadas casas decimais e/ou 

arredondamentos. 

 

VALOR FINAL DA FATURA 662 
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HOSPITAL UNIVERSITÁRIO MARIA APARECIDA PEDROSSIAN DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL 
Avenida Senador Filinto Muller, nº 355 - Bairro Vila Ipiranga 

Campo Grande-MS, CEP 79080-190 
- h�p://humap-ufms.ebserh.gov.br

Despacho - SEI

  

Processo nº 23538.000964/2021-28

Interessado: SHH

  

Assunto: Insalubridade - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LIMPEZA

 

Prezados,

 

1. Considerando a CONCLUSÃO DEPCONSU/PGF/AGU Nº 147/2018 (PARECER n.
00006/2018/CPLC/PGF/AGU, mencionada no Parecer - SEI 247 (SEI nº 17209779), na qual se estabelece que "é recomendável que o
laudo pericial seja feito pela própria Administração".

2. Considerando o laudo já elaborado para os empregados públicos da EBSERH, que laboram nos mesmos ambientes nos
quais os trabalhadores do presente contrato irão desempenhar suas a�vidades;

3. Considerando o perfil epidemiológico dos setores envolvidos e as peculiaridades dos trabalhos realizados pelo
objeto do presente contrato;

4. Sugere-se a aplicação dos seguintes percentuais de insalubridade em função da lotação dos empregados:
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Área/Setor Tipo de
Área

Adicional
aplicado Grau Mo�vação

CENTRO CIRÚRGICO  CRÍTICA Insalubridade Médio

Contato com agentes biológicos na
realização de serviços de limpeza do setor.
Apesar de se tratar de uma área crí�ca,
não apresenta  volume de atendimento de
pacientes em isolamento que jus�fique
contato permanente para os empregados
envolvidos, não cabendo o adicional em
grau máximo.

CENTRAL DE
MATERIAIS E
ESTERILIZAÇÃO

 CRÍTICA Insalubridade Médio

Contato com agentes biológicos na
realização de serviços de limpeza do setor.
Apesar de se tratar de uma área crí�ca,
não apresenta  volume de atendimento de
pacientes em isolamento que jus�fique
contato permanente para os empregados
envolvidos, não cabendo o adicional em
grau máximo.

CENTRO
OBSTÉTRICO  CRÍTICA Insalubridade Médio

Contato com agentes biológicos na
realização de serviços de limpeza do setor.
Apesar de se tratar de uma área crí�ca,
não apresenta  volume de atendimento de
pacientes em isolamento que jus�fique
contato permanente para os empregados
envolvidos, não cabendo o adicional em
grau máximo.

UTI NEONATOLOGIA  CRÍTICA Insalubridade Médio Contato com agentes biológicos na
realização de serviços de limpeza do setor.
Apesar de se tratar de uma área crí�ca,
não apresenta  volume de atendimento de
pacientes em isolamento que jus�fique
contato permanente para os empregados
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envolvidos, não cabendo o adicional em
grau máximo.

CTI PEDIÁTRICO  CRÍTICA Insalubridade Máximo

Contato com agentes biológicos na
realização de serviços de limpeza do setor.
Apresenta  volume de atendimento de
pacientes em isolamento que jus�fique
contato permanente para os empregados
envolvidos, cabendo o adicional em grau
máximo.

CTI ADULTO  CRÍTICA Insalubridade Máximo

Contato com agentes biológicos na
realização de serviços de limpeza do setor.
Apresenta  volume de atendimento de
pacientes em isolamento que jus�fique
contato permanente para os empregados
envolvidos, cabendo o adicional em grau
máximo.

UNIDADE
CORONARIANA  CRÍTICA Insalubridade Médio

Contato com agentes biológicos na
realização de serviços de limpeza do setor.
Apesar de se tratar de uma área crí�ca,
não apresenta  volume de atendimento de
pacientes em isolamento que jus�fique
contato permanente para os empregados
envolvidos, não cabendo o adicional em
grau máximo.

PAM Pediátrico  CRÍTICA Insalubridade Máximo

Contato com agentes biológicos na
realização de serviços de limpeza do setor.
Apresenta  volume de atendimento de
pacientes em isolamento que jus�fique
contato permanente para os empregados
envolvidos, cabendo o adicional em grau
máximo.

PAM ADULTO   CRÍTICA Insalubridade Máximo Contato com agentes biológicos na
realização de serviços de limpeza do setor.
Apresenta  volume de atendimento de
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pacientes em isolamento que jus�fique
contato permanente para os empregados
envolvidos, cabendo o adicional em grau
máximo.

ULTRASSONOGRAFIA  CRÍTICA Insalubridade Médio

Contato com agentes biológicos na
realização de serviços de limpeza do setor.
Apesar de se tratar de uma área crí�ca,
não apresenta  volume de atendimento de
pacientes em isolamento que jus�fique
contato permanente para os empregados
envolvidos, não cabendo o adicional em
grau máximo.

ENDOSCOPIA  CRÍTICA Insalubridade Médio

Contato com agentes biológicos na
realização de serviços de limpeza do setor.
Apesar de se tratar de uma área crí�ca,
não apresenta  volume de atendimento de
pacientes em isolamento que jus�fique
contato permanente para os empregados
envolvidos, não cabendo o adicional em
grau máximo.

CETROGEN  CRÍTICA Insalubridade Médio

Contato com agentes biológicos na
realização de serviços de limpeza do setor.
Apesar de se tratar de uma área crí�ca,
não apresenta  volume de atendimento de
pacientes em isolamento que jus�fique
contato permanente para os empregados
envolvidos, não cabendo o adicional em
grau máximo.

HEMODINÂMICA  CRÍTICA Insalubridade Médio Contato com agentes biológicos na
realização de serviços de limpeza do setor.
Apesar de se tratar de uma área crí�ca,
não apresenta  volume de atendimento de
pacientes em isolamento que jus�fique
contato permanente para os empregados
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envolvidos, não cabendo o adicional em
grau máximo.

SERVIÇO DE
NUTRIÇÃO     CRÍTICA Insalubridade Médio

Contato com agentes biológicos na
realização de serviços de limpeza do setor.
Apesar de se tratar de uma área crí�ca,
não apresenta  volume de atendimento de
pacientes em isolamento que jus�fique
contato permanente para os empregados
envolvidos, não cabendo o adicional em
grau máximo.

CENTRO DE
PROCESSAMENTO
CELULAR (CPC)

 CRÍTICA Insalubridade Médio

Contato com agentes biológicos na
realização de serviços de limpeza do setor.
Apesar de se tratar de uma área crí�ca,
não apresenta  volume de atendimento de
pacientes em isolamento que jus�fique
contato permanente para os empregados
envolvidos, não cabendo o adicional em
grau máximo.

LABORATÓRIO DE
ANÁLISES CLÍNICAS
(LAC)

 CRÍTICA Insalubridade Médio

Contato com agentes biológicos na
realização de serviços de limpeza do setor.
Apesar de se tratar de uma área crí�ca,
não apresenta  volume de atendimento de
pacientes em isolamento que jus�fique
contato permanente para os empregados
envolvidos, não cabendo o adicional em
grau máximo.

PATOLOGIA  CRÍTICA Insalubridade Médio

Contato com agentes biológicos na
realização de serviços de limpeza do setor.
Apesar de se tratar de uma área crí�ca,
não apresenta  volume de atendimento de
pacientes em isolamento que jus�fique
contato permanente para os empregados
envolvidos, não cabendo o adicional em
grau máximo.
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UNIDADE RENAL SEMICRÍTICA Insalubridade Médio Contato com agentes biológicos na
realização de serviços de limpeza do setor.
Apesar de se tratar de uma área
semicrí�ca, não apresenta  volume de
atendimento de pacientes em isolamento
que jus�fique contato permanente para os
empregados envolvidos, não cabendo o
adicional em grau máximo.

SALA DE BIÓPSIA SEMICRÍTICA Insalubridade Médio

Contato com agentes biológicos na
realização de serviços de limpeza do setor.
Apesar de se tratar de uma área
semicrí�ca, não apresenta  volume de
atendimento de pacientes em isolamento
que jus�fique contato permanente para os
empregados envolvidos, não cabendo o
adicional em grau máximo.

TOMOGRAFIA SEMICRÍTICA Insalubridade Médio

Contato com agentes biológicos na
realização de serviços de limpeza do setor.
Apesar de se tratar de uma área
semicrí�ca, não apresenta  volume de
atendimento de pacientes em isolamento
que jus�fique contato permanente para os
empregados envolvidos, não cabendo o
adicional em grau máximo.

RAIOS- X SEMICRÍTICA Insalubridade Médio

Contato com agentes biológicos na
realização de serviços de limpeza do setor.
Apesar de se tratar de uma área
semicrí�ca, não apresenta  volume de
atendimento de pacientes em isolamento
que jus�fique contato permanente para os
empregados envolvidos, não cabendo o
adicional em grau máximo.

ECO CARDIO SEMICRÍTICA Insalubridade Médio Contato com agentes biológicos na
realização de serviços de limpeza do setor.
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Apesar de se tratar de uma área
semicrí�ca, não apresenta  volume de
atendimento de pacientes em isolamento
que jus�fique contato permanente para os
empregados envolvidos, não cabendo o
adicional em grau máximo.

ROUPARIA SEMICRÍTICA N/a N/a Ausência de contato com agentes
biológicos de forma habitual

ENGENHARIA
CLÍNICA SEMICRÍTICA Insalubridade Médio

Contato com agentes biológicos na
realização de serviços de limpeza do setor.
Apesar de se tratar de uma área
semicrí�ca, não apresenta  volume de
atendimento de pacientes em isolamento
que jus�fique contato permanente para os
empregados envolvidos, não cabendo o
adicional em grau máximo.

FARMÁCIA
HOSPITALAR SEMICRÍTICA N/a N/a Ausência de contato com agentes

biológicos de forma habitual

RADIOTERAPIA
(atrás do PAM
Pediátrico)*

SEMICRÍTICA Insalubridade Médio

Contato com agentes biológicos na
realização de serviços de limpeza do setor.
Apesar de se tratar de uma área
semicrí�ca, não apresenta  volume de
atendimento de pacientes em isolamento
que jus�fique contato permanente para os
empregados envolvidos, não cabendo o
adicional em grau máximo.

BANKER DO SERVIÇO
DE RADIOTERAPIA* SEMICRÍTICA Insalubridade Médio

Contato com agentes biológicos na
realização de serviços de limpeza do setor.
Apesar de se tratar de uma área
semicrí�ca, não apresenta  volume de
atendimento de pacientes em isolamento
que jus�fique contato permanente para os
empregados envolvidos, não cabendo o
adicional em grau máximo.
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* Enquanto não houver atendimento de pacientes, entende-se que não há de se pagar o adicional de
insalubridade.

UCIN + UNIDADE
CANGURU+
LACTÁRIO

SEMICRÍTICA Insalubridade Médio

Contato com agentes biológicos na
realização de serviços de limpeza do setor.
Apesar de se tratar de uma área
semicrí�ca, não apresenta  volume de
atendimento de pacientes em isolamento
que jus�fique contato permanente para os
empregados envolvidos, não cabendo o
adicional em grau máximo.

BANCO DE LEITE SEMICRÍTICA Insalubridade Médio

Contato com agentes biológicos na
realização de serviços de limpeza do setor.
Apesar de se tratar de uma área
semicrí�ca, não apresenta  volume de
atendimento de pacientes em isolamento
que jus�fique contato permanente para os
empregados envolvidos, não cabendo o
adicional em grau máximo.

ENFERMARIA
PEDIATRIA  SEMICRÍTICA Insalubridade Médio

Contato com agentes biológicos na
realização de serviços de limpeza do setor.
Apesar de se tratar de uma área
semicrí�ca, não apresenta  volume de
atendimento de pacientes em isolamento
que jus�fique contato permanente para os
empregados envolvidos, não cabendo o
adicional em grau máximo.

ENFERMARIA
CLÍNICA MÉDICA  SEMICRÍTICA Insalubridade Máximo

Contato com agentes biológicos na
realização de serviços de limpeza do setor.
Apresenta  volume de atendimento de
pacientes em isolamento que jus�fique
contato permanente para os empregados
envolvidos, cabendo o adicional em grau
máximo.

ENFERMARIA SEMICRÍTICA Insalubridade Máximo Contato com agentes biológicos na
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DOENÇAS
INFECCIOSAS E
PARASITÁRIAS (DIP)

realização de serviços de limpeza do setor.
Apresenta  volume de atendimento de
pacientes em isolamento que jus�fique
contato permanente para os empregados
envolvidos, cabendo o adicional em grau
máximo.

ENFERMARIA
MATERNIDADE  SEMICRÍTICA Insalubridade Médio

Contato com agentes biológicos na
realização de serviços de limpeza do setor.
Apesar de se tratar de uma área
semicrí�ca, não apresenta  volume de
atendimento de pacientes em isolamento
que jus�fique contato permanente para os
empregados envolvidos, não cabendo o
adicional em grau máximo.

ENFERMARIA
CIRÚRGICA I  SEMICRÍTICA Insalubridade Médio

Contato com agentes biológicos na
realização de serviços de limpeza do setor.
Apesar de se tratar de uma área
semicrí�ca, não apresenta  volume de
atendimento de pacientes em isolamento
que jus�fique contato permanente para os
empregados envolvidos, não cabendo o
adicional em grau máximo.

ENFERMARIA
CIRÚRGICA II  SEMICRÍTICA Insalubridade Médio

Contato com agentes biológicos na
realização de serviços de limpeza do setor.
Apesar de se tratar de uma área
semicrí�ca, não apresenta  volume de
atendimento de pacientes em isolamento
que jus�fique contato permanente para os
empregados envolvidos, não cabendo o
adicional em grau máximo.

AGÊNCIA
TRANSFUSIONAL

SEMICRÍTICA Insalubridade Médio Contato com agentes biológicos na
realização de serviços de limpeza do setor.
Apesar de se tratar de uma área
semicrí�ca, não apresenta  volume de
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atendimento de pacientes em isolamento
que jus�fique contato permanente para os
empregados envolvidos, não cabendo o
adicional em grau máximo.

FARMÁCIA DE
MANIPULAÇÃO DE
QUIMIOTERÁPICOS

SEMICRÍTICA N/a N/a Ausência de contato com agentes
biológicos e químicos de forma habitual

SERVIÇO DE
HEMATOLOGIA,
ONCOLOGIA E
RADIOTERAPIA
(UHOR)

SEMICRÍTICA Insalubridade Médio

Contato com agentes biológicos na
realização de serviços de limpeza do setor.
Apesar de se tratar de uma área
semicrí�ca, não apresenta  volume de
atendimento de pacientes em isolamento
que jus�fique contato permanente para os
empregados envolvidos, não cabendo o
adicional em grau máximo.

CORREDORES E
RAMPAS  SEMICRÍTICA Insalubridade Médio Contato com agentes biológicos na

realização de serviços de limpeza.

Banheiros do
Corredores e
Rampas (do Centro
Cirúrgico
à Ouvidoria)

 SEMICRÍTICA Insalubridade Máximo

Considerando a SÚMULA 448 do TST: "II –
A higienização de instalações sanitárias de
uso público ou cole�vo de grande
circulação, e a respec�va coleta de lixo,
por não se equiparar à limpeza em
residências e escritórios, enseja o
pagamento de adicional de insalubridade
em grau máximo, incidindo o disposto no
Anexo 14 da NR-15 da Portaria do MTE nº
3.214/78 quanto à coleta e
industrialização de lixo urbano. "

AMBULATÓRIO
GERAL (Bloco G)

 SEMICRÍTICA Insalubridade Médio Contato com agentes biológicos na
realização de serviços de limpeza do setor.
Apesar de se tratar de uma área
semicrí�ca, não apresenta  volume de
atendimento de pacientes em isolamento
que jus�fique contato permanente para os
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empregados envolvidos, não cabendo o
adicional em grau máximo.

HOSPITAL DIA  SEMICRÍTICA Insalubridade Médio

Contato com agentes biológicos na
realização de serviços de limpeza do setor.
Apesar de se tratar de uma área
semicrí�ca, não apresenta  volume de
atendimento de pacientes em isolamento
que jus�fique contato permanente para os
empregados envolvidos, não cabendo o
adicional em grau máximo.

PULSOTERAPIA  SEMICRÍTICA Insalubridade Médio

Contato com agentes biológicos na
realização de serviços de limpeza do setor.
Apesar de se tratar de uma área
semicrí�ca, não apresenta  volume de
atendimento de pacientes em isolamento
que jus�fique contato permanente para os
empregados envolvidos, não cabendo o
adicional em grau máximo.

AMBULATÓRIO DE
ORTOPEDIA  SEMICRÍTICA Insalubridade Médio

Contato com agentes biológicos na
realização de serviços de limpeza do setor.
Apesar de se tratar de uma área
semicrí�ca, não apresenta  volume de
atendimento de pacientes em isolamento
que jus�fique contato permanente para os
empregados envolvidos, não cabendo o
adicional em grau máximo.

AMBULATÓRIO DE
PEDIATRIA  SEMICRÍTICA Insalubridade Médio

Contato com agentes biológicos na
realização de serviços de limpeza do setor.
Apesar de se tratar de uma área
semicrí�ca, não apresenta  volume de
atendimento de pacientes em isolamento
que jus�fique contato permanente para os
empregados envolvidos, não cabendo o
adicional em grau máximo.
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ADMINISTRAÇÃO DO
BLOCO E (PELOTIS)

 NÃO CRÍTICA N/a N/a Ausência de contato com agentes
biológicos de forma habitual

ADMINISTRAÇÃO E
SALAS DE AULA
(BLOCO E SUBSOLO)

 NÃO CRÍTICA N/a N/a Ausência de contato com agentes
biológicos de forma habitual

UNIDADE DE
PRODUTOS PARA A
SAÚDE
(Almoxarifado de
Alto Custo)

 NÃO CRÍTICA N/a N/a Ausência de contato com agentes
biológicos de forma habitual

ALMOXARIFADO
(BLOCO J)  NÃO CRÍTICA N/a N/a Ausência de contato com agentes

biológicos de forma habitual

 UAF  NÃO CRÍTICA N/a N/a Ausência de contato com agentes
biológicos de forma habitual

Almoxarifado
(Unidade II)  NÃO CRÍTICA N/a N/a Ausência de contato com agentes

biológicos de forma habitual

DIREÇÃO GERAL  NÃO CRÍTICA N/a N/a Ausência de contato com agentes
biológicos de forma habitual

OUVIDORIA  NÃO CRÍTICA N/a N/a Ausência de contato com agentes
biológicos de forma habitual

ADMINISTRAÇÃO E
REPOUSO (BLOCO F)  NÃO CRÍTICA N/a N/a Ausência de contato com agentes

biológicos de forma habitual

SALA DE COSTURA NÃO CRÍTICA N/a N/a Ausência de contato com agentes
biológicos de forma habitual

CAPELANIA E
CUIDADOS
PALIATIVOS

 NÃO CRÍTICA N/a N/a Ausência de contato com agentes
biológicos de forma habitual

RECEPÇÃO DE
VISITAS  NÃO CRÍTICA Insalubridade Médio Contato com agentes biológicos na

realização de serviços de limpeza.
RECEPÇÃO DO
RAIOS-X  NÃO CRÍTICA Insalubridade Médio Contato com agentes biológicos na

realização de serviços de limpeza.

SGPTI  NÃO CRÍTICA N/a N/a Ausência de contato com agentes
biológicos de forma habitual
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CAPELA  NÃO CRÍTICA N/a N/a Ausência de contato com agentes
biológicos de forma habitual

SOST  NÃO CRÍTICA N/a N/a Ausência de contato com agentes
biológicos de forma habitual

MANUTENÇÃO  NÃO CRÍTICA N/a N/a Ausência de contato com agentes
biológicos de forma habitual

OBSERVAÇÕES
(1) Para o caso de banheiros e coleta de lixo, considera-se a SÚMULA 448 do TST: "II – A higienização de
instalações sanitárias de uso público ou cole�vo de grande circulação, e a respec�va coleta de lixo, por não
se equiparar à limpeza em residências e escritórios, enseja o pagamento de adicional de insalubridade
em grau máximo, incidindo o disposto no Anexo 14 da NR-15 da Portaria do MTE nº 3.214/78 quanto à
coleta e industrialização de lixo urbano. "
Sugere-se a indicação de profissional exclusivo para a limpeza de banheiros de grande circulação e coleta
de lixo desses locais.
(2) Para trabalhadores que realizam suas a�vidades em mais de um setor, levar-se-á em conta o
percentual do setor em que labora 50% ou mais de sua jornada de trabalho.
Sugere-se manter trabalhadores somente em setores com mesmo percentual.
(3) Caso haja trabalhadores que realizem a�vidades externas, considera-se a ausência de insalubridade.
(4) Para o caso do cargo de encarregado, considera-se a ausência de insalubridade.

 

                                                       Atenciosamente e à disposição,                             

Assinado eletronicamente
TÚLIO ANTUNES PINTO COELHO

Engenheiro de Segurança do Trabalho
Chefe da Unidade de Saúde Ocupacional e Segurança do Trabalho

Documento assinado eletronicamente por Túlio Antunes Pinto Coelho, Chefe de Unidade, em 05/11/2021, às 13:31, conforme
horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site h�ps://sei.ebserh.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 17377484 e o código CRC 70EFAB13.
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SIGLAS  

ABNT  Associação Brasileira de Normas Técnicas 

AGHU  Aplicativo de Gestão para Hospitais Universitários 

AMB -Ambulatório 

ANTT  Agência Nacional de Transportes Terrestres 

ANVISA Agência Nacional de Vigilância Sanitária 

ART Anotação de Responsabilidade Técnica 

CC1 Clínica Cirúgica 1 

CC2 Clínica Cirúrgica 2 

CCIH Comissão de Controle de Infecção Hospitalar 

SCIH Serviço de Controle de Infecção Hospitalar 

CETROGEN Centro de Estudos e Células Tronco, Terapia Celular e Genética Toxicológica 

CGRSS  Comissão de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde 

CTI  Centro de Terapia Intensiva 

CIPA  Comissão Interna de Prevenção de Acidentes 

CNEN Comissão Nacional de Energia Nuclear 

CONAMA Conselho Nacional de Meio Ambiente 

DIP Doenças Infecto Parasitárias 

EPC  Equipamento de Proteção Coletiva 

EPI Equipamento de Proteção Individual 

FISPQ  Ficha de Informação de Segurança de Produtos Químicos 

GEP Gerência de Ensino e Pesquisa 

LAC Laboratório de Análises clínicas 

NBR Norma Brasileira Registrada 

NR Norma Regulamentadora 

PEAD Polietileno de alta densidade 

PGRSS  Plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde 

PNRS  Política Nacional de Resíduos Sólidos 

RDC  Resolução de Diretoria Colegiada 

RSS Resíduos de serviços de saúde 
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RSU  Resíduos sólidos urbanos 

SEMADUR  Secretária Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano 

SESMT Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho 

SISNAMA Sistema Nacional de Meio Ambiente 

UCIN  Unidade de Cuidados Intemediários 

UCO Unidade Coronariana 

UTI  Unidade de Terapia Intensiva 
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1. HISTÓRIA DO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO MARIA APARECIDA PEDROSSIAN – Humap-UFMS 

 

 O Hospital foi inaugurado em 1971 pelo Governador Pedro Pedrossian com 60 leitos para 

dar suporte às atividades do curso de Medicina da Universidade Estadual de Mato Grosso, 

atendendo, sobretudo, à população campo-grandense, calculada em 150.000 habitantes, 

naquela época. 

 No bojo do processo de divisão do Estado, ocorreram profundas transformações no plano 

econômico-político. Intensificou-se o fluxo migratório, ampliaram-se as atividades econômicas. 

Sendo Campo Grande convertida em capital da nova unidade da federação, a cidade modernizou-

se e a Universidade foi federalizada pela Lei nº 6.674 de 5 de julho de 1979, dando origem à 

Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul - FUFMS. 

 Acompanhando este movimento, o Hospital Universitário experimentou uma expansão 

extraordinária de suas atividades, constituindo-se hoje em um centro de referência estadual e 

regional para diversas especialidades, tendo em vista o nível crescente de complexidade dos 

serviços por ele oferecidos. Mercê desta situação, houve uma inserção mais agressiva do Hospital 

no âmbito da sociedade Sul-mato-grossense, do Sistema Único de Saúde, da Coordenação Geral 

dos Hospitais Universitários da Secretaria de Ensino Superior (SESu) do MEC e da Associação 

Brasileira de Hospitais Universitários e de Ensino (ABRAHUE). 

 Em 18 dezembro de 2013, o Humap-UFMS passou a ser administrado pela Empresa 

Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh), vinculada ao Ministério da Educação. O plano de 

recuperação do Hospital já adotou medidas para a melhoria da infraestrutura física e vários 

setores estão passando por amplas reformas.  

 1.1 Prédio 

 O Hospital Universitário da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul tem uma área 

física de 27.252,33 m2 e atualmente uma capacidade instalada de 236 leitos (AGHU), resultando 

uma média de 922 internações no ano de 2019, dando suporte ao desenvolvimento do Ensino 

de Graduação e Pós-Graduação de Pesquisa, e da extensão. Visando adequar-se às normas da 
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ANVISA e proporcionar um ambiente mais adequado e humanizado, o Humap-UFMS vem 

desenvolvendo adequações na sua estrutura física com reformas e amplianções. 

 O Hospital desenvolve atividades acadêmicas com suporte para os seguintes cursos: 

Medicina, Enfermagem, Farmácia Bioquímica, Odontologia, Fisioterapia, entre outros. Somados 

a esses estão as residências médicas e multiprofissionais que atuam nos seguintes setores: 

Clínica Médica, Clínica Cirúrgica, Clínica Pediátrica, Hematologia, Nefrologia, Urologia, 

Oncologia, Doenças Infecto Contagiosas, Terapia Intensiva Pediátrica, Terapia Intensiva 

Neonatal, Terapia Intensiva de Adultos e Unidade Coronariana. 

 Para dar suporte a toda essa estrutura acadêmica, a instituição conta com um completo 

serviço de assistência médica hospitalar para atendimento da população, dentro de padrões 

estabelecidos pelos diversos órgãos fiscalizadores de saúde, uma vez que estamos formando 

profissionais dessa área. 

 Para o atendimento dessa clientela, o Humap-UFMS conta atualmente, com um corpo 

de pessoal composto de 1760 profissionais entre servidores, empregados públicos e 

terceirizados. É importante ressaltar que a adesão e o contrato com a Empresa Brasileira de 

Serviços Hospitalares (Ebserh), contribuiu na melhoria do déficit de RH com a contratação de 

novos empregados públicos por meio  de concurso.  

 Em seu quadro de pessoal o Humap-UFMS conta com 10 servidores cedidos de outros 

orgãos, 507 servidores RJUs e 959 servidores contratados pela Ebserh e 284 colaboradores 

terceirizados.  

 1.2 Características do Hospital 

 Certamente, uma condição estrutural mais autônoma permitirá melhor desempenho de 

suas atribuições e, via de consequência, a plena consecução de suas finalidades:  

✓ Administrar e executar serviços de assistência médico hospitalar, prestar assistência 

médico hospitalar à população sul-matogrossense, sobretudo nas especialidades em 

que é referência no âmbito do SUS; 
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✓ Servir como área hospitalar para as atividades dos cursos da área de ciência da 

saúde, a saber: medicina, farmácia e bioquímica, odontologia, enfermagem e mestrado 

em saúde coletiva; 

✓ Cooperar na execução dos planos de ensino cuja vinculação com problemas de 

saúde, ou com outros aspectos da atividade do Hospital, torne desejável esta 

colaboração;  

✓ Promover a realização de pesquisas científicas e tecnológicas; 

✓ Promover ou colaborar para a promoção de congressos e simpósios visando à 

atualização dos seus docentes e demais profissionais; 

✓ Participar dos órgãos colegiados do SUS, de modo a garantir um canal de 

comunicação entre usuários, trabalhadores em saúde, agência formadora de pessoal e 

hospital. 

 

2. APRESENTAÇÃO 

 

 Considerando que o descarte inadequado dos resíduos de serviços de saúde causam 

danos ao meio ambiente e afeta diretamente toda a sociedade, as instituições de saúde devem 

elaborar seu PGRSS conforme orienta o Ministério da Saúde por meio da RDC 222 de 28 de 

março de 2018 e da Resolução do CONAMA de 05/93.  

 Este plano deve ser um instrumento de organização de cada etapa do processo de 

manejo dos resíduos dos serviços de saúde, desde sua classificação até o descarte final, 

diminuindo o risco ocupacional e ambiental por falta de descarte adequado. 

 Segundo a Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), resíduos sólidos de serviços 

de saúde são aqueles gerados em qualquer serviço prestador de assistência médica, sanitária 

ou estabelecimentos congêneres, podendo então ser provenientes de hospitais, farmácias, 

unidades ambulatoriais de saúde, clínicas e consultórios médicos, laboratórios de análises 
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clínicas e patológicas, instituições de ensino e pesquisa médica, banco de sangue, hospitais e 

clínicas veterinárias, serviços odontológicos, dentre outros (ANVISA, 2006). 

 O PGRSS deve seguir as diretrizes que visam à gestão ambientalmente correta dos 

resíduos que são gerados, nas diversas atividades rotineiras do Humap-UFMS, definidos como: 

os Resíduos de Serviços de Saúde (RSS), resíduos orgânicos, resíduos de escritório, entre outros. 

 O documento apresentado aponta e descreve ações relativas ao atual manejo dos 

resíduos de saúde, observadas suas características e riscos, no âmbito do estabelecimento, 

contemplando os aspectos referentes à geração, segregação, acondicionamento, coleta, 

armazenamento, transporte, tratamento e disposição final, bem como as ações de proteção à 

saúde pública e ao meio ambiente.  

 A elaboração do presente PGRSS obdece as disposições da ANVISA e do CONAMA, assim 

como estabelecido no Decreto Municipal Nº 13.653, de 26 de setembro de 2018, no que se refere 

aos estabelecimentos classificados como grandes geradores de resíduos. 

 É importante salientarmos que o Hospital se encontra em plena Operação/Atividade, 

tendo definidos os números de funcionários, turnos de trabalho dos setores, da coleta dos RSS, 

estimativa da quantificação dos resíduos. 

 A coleta, transporte, tratamento e a disposição final dos resíduos gerados nesta 

instiuição, são realizados pela empresa terceirizada MS AMBIENTAL SOLUÇÕES AMBIENTAIS 

LTDA-EPP, em regime contratual de forma ambientalmente adequada e conforme cada classe 

do resíduo.   

 Este documento apresenta uma estimativa da geração de resíduos, baseada nos 

indicadores de controle e apresenta os procedimentos adotados na gestão ambiental, ou seja  

desde a geração do resíduo até a sua destinação final. 

 

3. OBJETIVOS 
 

 O PGRSS tem o objetivo de minimizar a produção de resíduos e proporcionar um 
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encaminhamento seguro, de forma eficiente, visando à proteção dos trabalhadores, a 

preservação da saúde pública, dos recursos naturais e do meio ambiente, além de: 

✓ Reduzir a periculosidade de resíduos infectantes, primordialmente, e também dos outros 

tipos de resíduos; 

✓ Aumentar o nível de segurança dos funcionários, usuários e pacientes; 

✓ Garantir adequada segregação dos resíduos, facilitando o reaproveitamento e o 

descarte; 

✓ Otimizar gastos (recursos financeiros e pessoal) na coleta, transporte internos e 

externos dos resíduos; 

✓ Fomentar e argumentar a importância da implementação de um PGRSS no Humap-

UFMS; 

✓ Racionalizar o uso de recursos, evitando desperdícios, aprimorando a reutilização;  

✓ Possibilitar um possível e eficiente gerenciamento de resíduos; 

✓ Treinar e instruir todo o pessoal do Humap-UFMS quanto ao manejo adequado dos RSS, 

enfatizando a necessidade do cumprimento das normas. 

 

4. RESPONSABILIDADES 
 

 O Humap-UFMS dispõe do Setor de Hotelaria Hospitalar, que é responsável pela 

execução e fiscalização do devido atendimento dessas atividades terceirizadas, sendo 

necessário formar a Comissão de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde (CGRSS) em 

agosto de 2015 para implantação, monitoramento contínuo e atualização periódica do PGRSS, 

bem como o cumprimento das diretrizes contidas neste plano. 

 3.1 Profissional Responsável CGRSS: Flávia Rosana Rodrigues Siqueira 

 E-mail: flavia.siqueira@ebserh.gov.br 

mailto:flavia.siqueira@ebserh.gov.br
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 3.2 Profissional Responsável pelo Setor de Hotelaria Hospitalar: Rosimeire Romero da Silva 

Faccio  

 E-mail: rosimeire.faccio@ebserh.gov.br  

 

5. CARACTERIZAÇÃO DO EMPREENDIMENTO 
 

 Razão Social: Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul 

 Nome Fantasia: Hospital Universitário Maria Aparecida Pedrossian 

 CNPJ.: Humap-UFMS/Ebserh - 15.126.437/0018-91 

 Propriedade: Público 

 Licença Ambiental: Licença de Operação n° 03.064/2017 

 Endereço: Av. Senador Filinto Muller, 355 

 Bairro: Vila Ipiranga 

 Cidade: Campo Grande/MS 

 CEP: 79.080-190  

 Fone: (67) 3345-3254 

 
6. LOCALIZAÇÃO 

 

 O empreendimento apresenta como tipologia hospitalar, tendo como público alvo a 

população usuária do Sistema Único de Saúde-SUS, atendendo aos cidadãos de Campo 

Grande/MS e dos demais municípios de Mato Grosso do Sul, que necessitam de atendimento de 

Oncologia em estruturação, CTI, Maternidade Neonatal, Internação em clínica médica e/ou 

cirúrgica, Pediatria, entre outras. 

mailto:rosimeire.faccio@ebserh.gov.br
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                               Figura 1- Mostra mapa de localização do Humap-UFMS 

 O empreendimento se encontra plenamente instalado no polígono central da imagem, 

em todo o quarteirão, entretanto áreas comerciais e domiciliares se confrontam com o entorno 

imediato do terreno do Hospital: a Norte possui outros prédios de propriedade da UFMS, porém 

não relacionados ao Hospital, a Leste o Hospital não possui vizinhos, tendo uma mata com 

córrego Cabaça que abastece o Lago do Amor, a Sul possui a continuidade da mata e em 

sequência o Lago do Amor e a Oeste possui um bairro residencial denominado Vila Ipiranga. 

 

7. DADOS TÉCNICOS 
 

Área Construída: 27.252,33 m² 

Número de Funcionários: 1760 

7.1 Clínicas/Total: 

Clínica cirúrgica I: 20 leitos; 

Clínica cirúrgica II: 34 leitos; 

Clínica doença infecto parasitárias: 10 leitos; 

Clínica médica: 30 leitos; 
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Clínica pediátrica: 18 leitos; 

CTI adulto: 9 leitos; 

CTI neonatal: 6 leitos; 

CTI pediátrico: 5 leitos; 

Hospital Dia: 12 leitos; 

Obstetrícia: 43 leitos; 

Pronto atendimento adulto: 18 leitos; 

Pronto atendimento pediátrico: 8 leitos; 

Unidade intermediária neonatal: 10 leitos; 

UTI UCO/RCPO: 9 leitos. 

Dados obtidos no relatório de gestão-2019 do Humap-UFMS. 

  7.2  Jornada de Trabalho: 

 Humap-UFMS funciona 24 horas/dia, 30 dias por mês e 12 meses por ano. 

 7.3 Serviços Terceirizados relacionados ao PGRSS: 

 Os serviços relacionados à Higienização e Conservadoria Hospitalar e Gerenciamento 

interno dos resíduos, compreendendo as atividades de Coleta Interna, Transporte Interno e 

Armazenamento no Abrigo de Resíduos são realizados pela empresa LIDERANÇA LIMPEZA E 

CONSERVAÇÃO LTDA. Os serviços relacionados a coleta externa, transporte externo e 

disposição final dos resíduos são realizados pela empresa terceirizada MS AMBIENTAL 

SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA-EPP. 

 Os serviços de Controle de Pragas, Produção e Distribuição de Dietas Orais, Lavanderia e 

Rouparia são executados por empresas terceirizadas. 
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Figura 2 - Planta baixa Humap-UFMS - Unidade de Infraestrutura
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8. DESCRIÇÃO DO PLANO 

 

 O gerenciamento dos RSS constitui-se em um conjunto de procedimentos de 

gestão, planejamentos e implementações a partir de bases científicas e técnicas, 

normativas e legais, com o objetivo de minimizar a produção de resíduos e proporcionar 

aos resíduos gerados, um encaminhamento seguro, de forma eficiente, visando à proteção 

dos trabalhadores, a preservação da saúde pública, dos recursos naturais e do meio 

ambiente. 

8.1 Produção e segregação 

 Para uma correta segregação dos RSS, todos os colaboradores da instituição devem 

ser capacitados e treinados para reconhecer o sistema de identificação, de acordo com a 

NBR 12809. 

 Todos os resíduos, no momento de sua geração, tem que ser acondicionado 

próximo ao local de geração, em saco plástico e identificado de acordo com sua 

classificação. As unidades geradoras têm que dispor de número suficiente de recipientes 

para cada tipo de resíduo. 

 A segregação é realizada no local de geração, respeitando suas naturezas físicas, 

químicas ou biológicas do serviço prestado e do resíduo produzido. Nela consiste a 

segregação, a separação ou a seleção apropriada dos RSS, conforme a classificação adotada 

por meio dos grupos estabelecidos na RDC 222/2018 (Grupos A, B, D e E). 

 Os objetivos princicipais da segregação são: 

✓ Impedir que os resíduos infectantes e químicos contaminem os resíduos comuns; 

✓ Racionalizar recursos e reduzir custos financeiros, já que apenas as frações 

correspondentes aos resíduos infectantes, químicos e perfurocortantes demandarão 

tratamento especial; 

✓ Prevenir acidentes ocupacionais ocasionados pela inadequada segregação e 
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acondicionamentos dos resíduos e materiais perfurocortantes; 

✓ Intensificar o uso de medidas de segurança apenas onde for necessário e facilitar a 

ação simultânea de limpeza e descontaminação, em caso de acidente ou emergência. 

 Na RDC 222/2018 os Resíduos de Serviços de Saúde, são classificados como: 

 8.1.1 Grupo A 

 Resíduos com a possível presença de agentes biológicos que, por suas 

características, podem apresentar risco de infecção.  

  

Figura 3 - Simbologia utilizada para identificação do Grupo A – Risco Biológico 

 

• Subgrupo A1  

 a. Culturas e estoques de microrganismos; resíduos de fabricação de produtos 

biológicos, exceto os hemoderivados; descarte de vacinas de microrganismos vivos ou 

atenuados, meios de cultura e instrumentais utilizados para transferência, inoculação ou 

mistura de culturas; resíduos de laboratórios de manipulação genética.  

 b. Resíduos resultantes da atenção à saúde de indivíduos ou animais, com suspeita 

ou certeza de contaminação biológica por agentes classe de risco 4, microrganismos com 

relevância epidemiológica e risco de disseminação ou causador de doença emergente que 

se torne epidemiologicamente importante ou cujo mecanismo de transmissão seja 

desconhecido.  
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 c. Bolsas transfusionais contendo sangue ou hemocomponentes rejeitadas por 

contaminação ou por má conservação, ou com prazo de validade vencido, e aquelas 

oriundas de coleta incompleta.  

 d. Sobras de amostras de laboratório contendo sangue ou líquidos corpóreos, 

recipientes e materiais resultantes do processo de assistência à saúde, contendo sangue 

ou líquidos corpóreos na forma livre.  

• Subgrupo A2  

 Carcaças, peças anatômicas, vísceras e outros resíduos provenientes de animais 

submetidos a processos de experimentação com inoculação de microrganismos, bem como 

suas forrações, e os cadáveres de animais suspeitos de serem portadores de 

microrganismos de relevância epidemiológica e com risco de disseminação, que foram 

submetidos ou não a estudo anatomopatológico ou confirmação diagnóstica.  

• Subgrupo A3  

 Peças anatômicas (membros) do ser humano; produto de fecundação sem sinais 

vitais, com peso menor que 500 gramas ou estatura menor que 25 centímetros ou idade 

gestacional menor que 20 semanas, que não tenham valor científico ou legal e não tenha 

havido requisição pelo paciente ou familiares. 

• Subgrupo A4  

 a. Kits de linhas arteriais, endovenosas e dialisadores, quando descartados.  

 b. Filtros de ar e gases aspirados de área contaminada; membrana filtrante de 

equipamento médico-hospitalar e de pesquisa, entre outros similares.  

 c. Sobras de amostras de laboratório e seus recipientes contendo fezes, urina e 

secreções, provenientes de pacientes que não contenham e nem sejam suspeitos de conter 

agentes Classe de Risco 4, e nem apresentem relevância epidemiológica e risco de 

disseminação, ou microrganismo causador de doença emergente que se torne 

epidemiologicamente importante ou cujo mecanismo de transmissão seja desconhecido 
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ou com suspeita de contaminação com príons.  

 d. Resíduos de tecido adiposo proveniente de lipoaspiração, lipoescultura ou outro 

procedimento de cirurgia plástica que gere este tipo de resíduo.  

 e. Recipientes e materiais resultantes do processo de assistência à saúde, que não 

contenha sangue ou líquidos corpóreos na forma livre.  

 f. Peças anatômicas (órgãos e tecidos) e outros resíduos provenientes de 

procedimentos cirúrgicos ou de estudos anatomopatológicos ou de confirmação 

diagnóstica.  

 g. Carcaças, peças anatômicas, vísceras e outros resíduos provenientes de animais 

não submetidos a processos de experimentação com inoculação de microrganismos, bem 

como suas forrações.  

 h. Bolsas transfusionais vazias ou com volume residual pós-transfusão.  

• Subgrupo A5  

 Órgãos, tecidos, fluidos orgânicos, materiais perfuro cortantes ou escarificantes e 

demais materiais resultantes da atenção à saúde de indivíduos ou animais, com suspeita 

ou certeza de contaminação com príons.  

 8.1.1.1 Fluxo de Geração e Segregação de resíduos infectantes nas unidades de 

internação – enfermarias        

 O colaborador gerador de resíduos infectantes deve acondicionar estes resíduos de 

forma separada, no local de geração, em sacos plásticos específicos, disponibilizados 

atualmente pela empresa terceirizada responsável pela limpeza e conservadoria, devendo 

após o término da geração destes resíduos, amarrar o referido saco plástico com nó cego 

e encaminhá-lo diretamente à lixeira exclusiva para resíduos infectantes (saco branco 

leitoso), localizada no Expurgo/Sala de Utilidades da referida unidade. Visando os 

cumprimentos vigentes na RDC 222/2018, bem como a segurança dos pacientes/usuários 

e seus respectivos acompanhantes, e aos profissionais atuantes nestas unidades, fica 
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proibida a permanência de lixeiras destinadas a resíduos infectantes nos quartos de 

enfermarias e corredores, exceto nos pontos de coleta do Laboratório (localizadas no 

corredor de alguns setores) e nos quartos de enfermarias que possuam pacientes/usuários 

em Precaução de Contato, Gotícula e Aerossóis, devidamente definidos pelo Serviço de 

Controle de Infecção Hospitalar. 

 8.1.1.2 Fluxo de Geração e Segregação de resíduos infectantes nas unidades de 

terapia intensiva – CTI/UTI 

 O colaborador gerador de resíduos infectantes deve acondicionar estes resíduos de 

forma separada, no local de geração, na lixeira de Resíduo Infectante (saco branco leitoso) 

mais próxima ao Box em atendimento, havendo também a disponibilidade desse tipo de 

lixeira no Expurgo/Sala de Utilidades da referida unidade, visando os cumprimentos 

vigentes na RDC 222/2018. O mesmo se aplica ao Box que possua paciente/usuário em 

Precaução de Contato, Gotícula e Aerossóis, devidamente definido pelo Serviço de Controle 

de Infecção Hospitalar.  

 8.1.1.3 Fluxo de Geração e Segregação de resíduos infectantes no atendimento 

ambulatorial 

 O colaborador gerador de resíduos infectantes deve acondicionar estes resíduos de 

forma separada, no local de geração, na lixeira de Resíduo Infectante, podendo descartar 

diretamente na lixeira destinada ao resíduo infectante (saco branco leitoso) ou, se 

necessário, fazer o uso de sacos plásticos específicos, disponibilizados atualmente pela 

empresa terceirizada responsável pela limpeza e conservadoria, devendo após o término 

da geração destes resíduos, amarrar o referido saco plástico com nó cego e encaminhá-lo 

diretamente à lixeira exclusiva para resíduo infectante mais próxima ao local de 

atendimento, de acordo com os cumprimentos vigentes na RDC 222/2018. 

8.1.2 Grupo B  

 a. Resíduos contendo substâncias químicas que podem apresentar risco à saúde 

pública ou ao meio ambiente, dependendo de suas características de inflamabilidade, 
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corrosividade, reatividade e toxicidade.  

 

Figura 4 -  Simbologia utilizada para identificação do Grupo B – Risco Químico 

 

 b. Produtos hormonais e produtos antimicrobianos; citostáticos; antineoplásicos; 

imunossupressores; digitálicos; imunomoduladores; antirretrovirais, quando descartados 

por serviços de saúde, farmácias, drogarias e distribuidores de medicamentos ou 

apreendidos e os resíduos e insumos farmacêuticos dos Medicamentos controlados pela 

Portaria MS 344/98 e suas atualizações;  

 c. Resíduos de saneantes, desinfetantes; resíduos contendo metais pesados; 

reagentes para laboratório, inclusive os recipientes contaminados por estes; 

 d. Efluentes de processadores de imagem (reveladores e fixadores); 

 e. Efluentes dos equipamentos automatizados utilizados em análises clínicas;  

 f. Demais produtos considerados perigosos, conforme classificação da NBR 10.004 

da ABNT (tóxicos, corrosivos, inflamáveis e reativos).  
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• Setores de Geração e Fluxo de Segregação 

SETOR Quantidade de Bombonas TIPO DE RESÍDUO COLETA DE BOMBONAS

Ambulatório Pneumologia 1 Oftalaldeído Nas terças e sextas-feiras

Ambulatório Onco Pediátrico 3 Antineoplásicos Coleta Diária

Endoscopia 1 Oftalaldeído Nas terças e sextas-feiras

Centro Obstétrico 1 Glutaraldeído Nas terças e sextas-feiras

Patologia 5 Xylol, formol Nas terças e sextas-feiras

CETROGEN 2 Químicos diversos Nas terças e sextas-feiras

Farmácia Central 3 Medicamento vencido, químico Nas terças e sextas-feiras

Farmácia Hospital Dia 1 Medicamento vencido, químico Nas terças e sextas-feiras

Uniab 1 Medicamento vencido, químico Nas terças e sextas-feiras

Ambulatório Geral 1 Medicamento vencido, químico Nas terças e sextas-feiras

Unidade Renal 1 Galões ácido acético, peracético Nas terças e sextas-feiras

Tomografia 1 Contraste Nas terças e sextas-feiras

Pulsoterapia 1 Medicamentos Nas terças e sextas-feiras

CONTROLE DE COLETA DE RESÍDUO QUÍMICO (GRUPO B)

UNIVERSIDADE FEDERAL DO MATO GROSSO DO SUL

HOSPITAL UNIVERSITÁRIO MARIA APARECIDA PEDROSSIAN

COMISSÃO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE

 

 

8.1.2.1 Fluxo de Geração e Segregação de Resíduos Químicos 

 

 As unidades possuem bombonas específicas para armazenamento de resíduos 

químicos nos devidos Expurgos/Salas de Utilidades, onde os colaboradores acondicionam os 

resíduos químicos separados, obedecendo a coleta interna e externa, conforme tabela 

acima. A  incineração é o tratamento adequado à este grupo, contemplando os sólidos e 

líquidos, realizados pela empresa MS AMBIENTAL SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA-EPP. 

 8.1.3 Grupo C  

 Quaisquer materiais resultantes de atividades humanas que contenham 

radionuclídeos em quantidades superiores aos limites de isenção especificados nas normas 

do CNEN e para os quais a reutilização é imprópria ou não prevista. 
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Figura 5 -  Simbologia utilizada para identificação do Grupo C – Risco Radioativo 

 

 Enquadram-se neste grupo os rejeitos radioativos ou contaminados com 

radionuclídeos, provenientes de laboratórios de análises clinicas, serviços de medicina 

nuclear e radioterapia, segundo a resolução CNEN-6.05.  

 No entanto não é produzido este tipo de resíduos no Humap-UFMS. 

 8.1.4 Grupo D - rejeitos 

 Resíduos que não apresentem risco biológico, químico ou radiológico à saúde ou ao 

meio ambiente, podendo ser equiparados aos resíduos domiciliares, como exemplo 

podemos citar: 

 Relação dos Resíduos:  

✓ Papel de uso sanitário e fralda, absorventes higiênicos, papel toalha, embalagens 

em geral, frasco de dieta; (exceto dos pacientes em precaução de contato/respiratório 

devidamente definidos pelo SCIH). 

✓ Sobras de alimentos e do preparo de alimentos;  

✓ Resto alimentar de refeitório e de pacientes;  

✓ Resíduos provenientes das áreas administrativas;  

✓ Resíduos de varrição, flores, podas e jardins;  

✓ Resíduos de gesso provenientes de assistência à saúde. 
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Figura 6 -  Simbologia utilizada para identificação do Grupo D – Não reciclável 

 

 8.1.4.1 Recicláveis 

 São resíduos sólidos que, após o uso, podem ter sua matéria prima reaproveitada, 

gerando economia de recursos naturais e financeiros, além gerar novos empregos através 

das usinas de reciclagem. São resíduos de plástico, vidro, papel, papelão e metal sem 

sujidade biológica visível. 

 Relação dos Resíduos recicláveis: 

 Papéis de embrulho, caixas ou tubos plásticos de medicamentos, rolos vazios de 

esparadrapo, caixas de papelão, vidros, copos descartáveis, tubos de alvejantes e 

detergentes, sacos plásticos, embalagens de água, refrigerantes, embalagens de alumínio, 

latas em geral etc. Os vidros grandes, frágeis ou quebrados devem ser protegidos em caixa 

de papelão antes do descarte no saco plástico. 

 

Figura 7 -  Simbologia utilizada para identificação do Grupo D – Recicláveis. 

 

9.1.4.1 Fluxo de Geração e Segregação de Resíduos Comum no Humap-UFMS 

 

 Os colaboradores do Humap-UFMS, profissionais residentes, acadêmicos da 
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graduação, estagiários de cursos técnicos, usuários, acompanhantes e visitantes, geradores 

de resíduos do Grupo D (comuns), deverão realizar o descarte desses exclusivamente nas 

lixeiras contendo saco preto e  identificadas “Resíduo Comum”, localizada mais próxima ao 

local de geração.  

✓ Exceção: pacientes em precaução de contato/respiratório. 

 8.1.5 Grupo E 

 Este grupo tem a presença de materiais perfurocortantes ou escarificantes, tais 

como: Lâminas de barbear, agulhas, escalpes, ampolas/frasco ampola de vidro, brocas, 

limas endodônticas, pontas diamantadas, lâminas de bisturi, lancetas; tubos capilares; 

micropipetas; lâminas e lamínulas; espátulas; e todos os utensílios de vidro quebrados no 

laboratório (pipetas, tubos de coleta sanguínea e placas de Petri) e outros similares. 

 

Figura 8 -  Simbologia utilizada para identificação do Grupo E – Risco Biológico. 

 

Figura 9 - Recepiente para descarte de resíduos perfurocortante 
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9.2 Identificação das Fontes de Geração e Classificação de Acordo com a RDC 
222/2018  

 

8.2.1 Para os Resíduos por Grupo e Subgrupo: 

PRINCIPAIS SETORES - FONTES DE 

GERAÇÃO SECUNDÁRIAS
GRUPO SUBGRUPO

Farmácia A, B, D e E A1 e A4

Cirúrgica II A, B, D e E A1 e A4

Hemodinânica A, B, D e E A1 e A4

Endoscopia A, B, D e E A1 e A4

Nefrologia A, B, D e E A1 e A4

Raio X - Digital D N.A.

PRINCIPAIS SETORES - FONTES DE 

GERAÇÃO SECUNDÁRIAS
GRUPO SUBGRUPO

UCO - RCPO A, B, D e E A1 e A4

Radioterapia A, D e E A1 e A4

Cirúrgia I A, B, D e E A1 e A4

Ambulatório de Oncologia Adulto A, B, D e E A1 e A4

Centro Cirúrgico A, B, D e E A1, A3 e A4

Setor de Órtese e Prótese A, B, D e E A1 e A4

Pulsoterapia A, B, D e E A1 e A4

CARACTERIZAÇÃO DOS RESÍDUOS DE SERVIÇO DE SAÚDE GERADOS POR 

SETOR DO HUMAP-UFMS DE ACORDO COM A RDC 222/2018

BLOCO A

BLOCO B
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PRINCIPAIS SETORES - FONTES DE 

GERAÇÃO SECUNDÁRIAS
GRUPO SUBGRUPO

Pronto Atendimento Médico - PAM A, B, D e E A1 e A4

Central de Material A, B, D e E A1 e A4

Patologia A, B, D e E A1, A3 e A4

Recepção D N.A.

PRINCIPAIS SETORES - FONTES DE 

GERAÇÃO SECUNDÁRIAS
GRUPO SUBGRUPO

Rouparia D N.A.

Enfermaria Pediátrica A, B, D e E A1 e A4

Ambulatório de Oncologia Pediátrica A, B, D e E A1 e A4

Clínica Médica A, B, D e E A1, A4

Hospital Dia A, B, D e E A1 e A4

Ambulatório de ortopedia A, B, D e E A1 e A4

Banco de Leite A e D A1

PRINCIPAIS SETORES - FONTES DE 

GERAÇÃO SECUNDÁRIAS
GRUPO SUBGRUPO

Centro Obstetrício A, B, D e E A1, A3 e A4

Maternidade A, B, D e E A1 e A4

UCIN A, B, D e E A1 e A4

UTIN A, B, D e E A1 e A4

BLOCO C

BLOCO D - TÉRREO

BLOCO D - 1º PAVIMENTO

 

 

PRINCIPAIS SETORES - FONTES DE 

GERAÇÃO SECUNDÁRIAS
GRUPO SUBGRUPO

Nutrição D N.A.

Salas Administrativas D N.A.

PRINCIPAIS SETORES - FONTES DE 

GERAÇÃO SECUNDÁRIAS
GRUPO SUBGRUPO

CTI Adulto A, B, D e E A1 e A4

DIP A, B, D e E A1 e A4

PRINCIPAIS SETORES - FONTES DE 

GERAÇÃO SECUNDÁRIAS
GRUPO SUBGRUPO

CTI Pediátrico A, B, D e E A1 e A4

PRINCIPAIS SETORES - FONTES DE 

GERAÇÃO SECUNDÁRIAS
GRUPO SUBGRUPO

Salas Administrativas D N.A.

PRINCIPAIS SETORES - FONTES DE 

GERAÇÃO SECUNDÁRIAS
GRUPO SUBGRUPO

Salas Administrativas D N.A.

Alojamentos D N.A.

BLOCO E - TÉRREO

BLOCO E - 1º PAVIMENTO

BLOCO F - TÉRREO

BLOCO F - 1º PAVIMENTO

BLOCO E - SUBSOLO
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PRINCIPAIS SETORES - FONTES DE 

GERAÇÃO SECUNDÁRIAS
GRUPO SUBGRUPO

Ambulatório Geral A, B, D e E A1 e A4

PRINCIPAIS SETORES - FONTES DE 

GERAÇÃO SECUNDÁRIAS
GRUPO SUBGRUPO

Ambulatório Pediátrico A, B, D e E A1 e A4

PRINCIPAIS SETORES - FONTES DE 

GERAÇÃO SECUNDÁRIAS
GRUPO SUBGRUPO

Laboratório A, B, D e E A1 e A4

PRINCIPAIS SETORES - FONTES DE 

GERAÇÃO SECUNDÁRIAS
GRUPO SUBGRUPO

Suprimentos D N.A.

PRINCIPAIS SETORES - FONTES DE 

GERAÇÃO SECUNDÁRIAS
GRUPO SUBGRUPO

Hemonúcleo A, B, D e E A1 e A4

BLOCO H

BLOCO I

BLOCO J

BLOCO K

BLOCO G

 

 

 As Tabela acima, apresentam as 48 unidades geradoras de resíduos no Humap-UFMS, 

com atividades diferenciadas e diversidade nos tipos de resíduos produzidos diariamente, 

como: Resíduos de Escritório, Infectantes, Químicos Recicláveis, Rejeito e Orgânicos, 

perfurocortantes, se enquadrando nos Grupos A, B, D e E da RDC 222/2018, não gerando 

ainda os do Grupo C (radioativos). 

8.3 Média da Geração de RSS no Humap-UFMS 

 Segundo a literatura (BRASIL – MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2006) os resíduos do Grupo A 

representam 15,00% do total de RSS gerado, o Grupo B 3,00%, Grupo C 1,00%, Grupo D 80,00 

% e o Grupo E 1,00%. A partir destes dados e do que foi levantado pela equipe da Comissão 

de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde - CGRSS, estimou-se a massa total de 

resíduos gerados no Humap-UFMS e posteriormente seu percentual por Grupo/RDC 

222/2018, dentro do total gerado na instituição. 

 9.3.1 Metodologia da Pesagem realizada para atualização do PGRSS 
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 Foram pesados todos os RSS gerados no Humap-UFMS pelo período de 7 (sete) dias. 

A pesagem foi realizada no período matutino, no Abrigo Externo de resíduos da instituição. 

Atualmente os resíduos do Humap-UFMS são separados em sacos pretos, sacos brancos, 

sacos vermelhos, bombonas plásticas e Caixa para Perfurocortantes. Os resíduos que estão 

sendo doados a sucateiros intermediários (papelão ondulado e embalagens plásticas) não 

foram quantificados. 

 Período de Pesagem: 

 Os trabalhos de pesagem foram realizados durante o mês de abril, entre os dias 

01/04/2016 e 30/04/2016, após a coleta interna dos RSS. 

 Equipamentos Utilizados: 

 Para quantificação dos resíduos foi utilizada uma balança com capacidade para 

pesagem de até 1 tonelada de resíduos já acondicionados em contêineres e planilha de 

campo para os registros. 

Compilação das Informações Obtidas: 

 Para a quantificação total foi realizada a somatória de todos os resíduos pesados 

por coleta realizada e Grupo (RDC 222/2018).  

• Percentual dos Resíduos Gerados no Humap-UFMS 

 

                           Fonte: Humap-UFMS-CGRSS, abril/2017 
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 O gráfico mostra que os RSS foram quantificados de forma geral, e separados por 

grupos, pois as coletas são realizadas separadamente. A média diária do total de RSS 

gerados foi de aproximadamente 1.004,46Kg/dia. 

 A média diária total de resíduos do Grupo D obtida ficou em 647,65Kg/dia, 

enquanto os resíduos do Grupo A totalizaram uma média diária de 315,8Kg/dia. Pode-se 

concluir que os resíduos gerados são em sua maioria classificados como Grupo D, estando 

de acordo ao que acompanhamos na literatura, onde este grupo de resíduos representa a 

primeira colocação em termos de quantidade de produção.  

 Vale lembrar que os resíduos provenientes do Serviço de Nutrição e Dietética 

representam grande parte do quantitativo de resíduos do Grupo D, gerados em uma 

instituição hospitalar, porém, o Humap-UFMS possui este serviço terceirizado, conforme já 

mencionado anteriormente, indicando que a produção deste grupo de resíduo seria ainda 

maior na Instituição. 

 Tal situação demonstra uma qualidade significativa na segregação dos resíduos no 

local de geração, e os resíduos infectantes representam um percentual de 31% do total, 

além da ausência dos resíduos orgânicos nutricionais que somariam no Grupo. 

 
9. ESTAÇÕES TRANSITÓRIAS DE RESÍDUOS 

 

 Em conformidade com a RDC nº222 de 2018, no que se refere aos abrigos 

transitórios, foi elaborado e implementado até o momento 15 (quinze) Estações 

Transitórias de Resíduos (ETR), de forma que os sacos de resíduos provenientes da coleta 

interna sejam armazenados separadamente de acordo com cada Grupo de resíduo em 

contâiners devidamente identificados, evitando que este armazenamento seja realizado 

diretamente no chão, como era realizado antes desta benfeitoria, respeitando a localização 

dos pontos onde já eram dispostos os resíduos anteriormente, havendo algumas inclusões. 

A estrutura física destas ETR necessita de adequações estruturais conforme previsto em 
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legislação vigente, os referidos projetos encontram-se em elaboração pelo Serviço de 

Infraestrutura e Logística do Humap-UFMS. 

Estações Transitórias de Resíduos e os setores que atendem:  
ETR SETORES GERADORES DE RSS

Estação 01 FARMÁCIA CENTRAL

Estação 02 PAM/CC1

Estação 03 CC2/HEMODINÂMICA/SETOR DE IMAGEM/UNIDADE RENAL

Estação 04 UNIDADE RENAL/PULSOTERAPIA/AMB PEDIATRIA

Estação 05 AMB GERAL/LAC/ALMOXARIFADO/UAF/ADMINISTRATIVOS

Estação 06 HOSPITAL DIA/BANCO DE SANGUE/ONCOLOGIA/ADMINISTRATIVOS

Estação 07 CLÍNICA MÉDICA/AMB ORTOPEDIA/ADMINISTRATIVOS

Estação 08 CTI PEDIÁTRICO/ENFERMARIA DE PEDIATRIA/ONCOLOGIA PEDIÁTRICA/ADMINISTRATIVOS

Estação 09 MATERNIDADE/COSTURA/CENTRO OBSTÉTRICO/UTI NEONATAL/UCIN/LACTÁRIO

Estação 10 DIP/CTI ADULTO

Estação 11 CENTRO CIRÚRGICO/CENTRAL DE MATERIAL/ADMINISTRATIVOS/PATOLOGIA

Estação 12 NUTRIÇÃO/ADMINISTRATIVOS

Estação 13 SUPRIMENTOS

Estação 14 UCO

Estação 15 CETROGEN  

  

 

 

10. MANUSEIO E ACONDICIONAMENTO 

 11.1 Manuseio 

 De acordo com a NBR 12810 e NBR 12809, para o manuseio dos resíduos de serviço 

de saúde deve-se adotar os seguintes equipamentos de proteção individual: 

 Uniforme: deve ser composto por calça comprida e camisa com manga, no mínimo 

de ¾, de tecido resistente e de cor clara, específico para o uso do funcionário do serviço, 

de forma a identifica-lo de acordo a sua função.                        
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                                                    Figura 10 - Uniforme para manuseio de RSS  

 

 Luvas: devem ser de PVC, impermeáveis, resistentes, de cor clara, antiderrapante e 

de cano longo. Para os serviços de coleta interna, pode ser admitido o uso de luvas de 

borracha, mais flexíveis, com as demais características anteriores.  

 

Luva para manuseio de RSS 

 Botas: Devem ser de PVC, impermeáveis, resistentes, de cor clara, 

preferencialmente branca, com cano ¾ e solado antiderrapante. Para os funcionários da 

coleta interna, admite-se o uso de sapatos impermeáveis e resistentes, ou botas de cano 

curto, com as demais características já descritas.  

 

Botas para manuseio de RSS 
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Gorro: Deve ser de cor branca, e de forma a proteger os cabelos 

 

 Máscara: Deve ser respiratória, tipo semifacial e impermeável de silicone, com filtro 

para risco biológico ou Máscara N-95 para risco biológico, tendo um controle de entrega, 

substituição e treinamento. 

 

Máscara para manuseio de RSS 

 Óculos: Deve ter lente panorâmica, incolor, ser de plástico resistente, com armação 

em plástico flexível, com proteção lateral. 

 

Óculos para manuseio de RSS 
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 Avental: Deve ser de PVC, impermeável e de médio comprimento. 

 

Avental para manuseio de RSS 

 Todos os EPI’S utilizados por pessoas que lidam com resíduos de serviço de saúde 

têm que ser lavados e desinfetados diariamente no estabelecimento; sempre que ocorrer 

contaminação por contato com material infectante, os EPI’S devem ser substituídos 

imediatamente ou enviados para lavagem e higienização conforme o tipo. 

 10.2 Acondicionamento Interno 

 Para cada sala/quarto devem ser disponibilizados os recipientes para colocação dos 

sacos para a correta segregação dos resíduos, com isso foi determinado a seguinte 

disponibilização dos recipientes: 

 Áreas administrativas: 

 Contentor para recicláveis (saco azul); 

 Contentor para rejeito (saco preto). 

 Áreas operacionais: 

 Contentor para recicláveis (saco azul); 

 Contentor para rejeito (saco preto); 

 Contentor para infectante (saco branco); 

 Contentor para infectante Grupo A-3 (saco vermelho); 

 Caixa para resíduos perfurocortantes (onde se fizer necessário); 
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 Contentor para químicos (saco laranja). 

 Os recipientes devem ser fechado de forma a não possibilitar o vazamento. 

 Os sacos plásticos devem ser recolhidos quando 2/3 de sua capacidade estiverem 

preenchidos. Quando se tratar de resíduos de alta densidade, devem ser tomadas 

precauções de forma a evitar o rompimento do recipiente. 

 O saco plástico tem que ser fechado, torcendo e amarrado sua abertura formando 

um nó duplo. 

 Ao fechar o saco, deve-se retirar o ar, tomando cuidado de não inalar ou se expor 

ao fluxo de ar produzido e fixar etiqueta identificando o grupo de RSS. 

 Após o fechamento, o recipiente deve ser imediatamente retirado da unidade 

geradora e, na coleta interna I, encaminhado até a sala de resíduos, ou no caso do Humap-

UFMS, até a Estação Transitória de Resíduos mais próxima. 

 10.3 Acondicionamento Grupo A 

 Para os resíduos do grupo A, deve-se utilizar os sacos plásticos de cor branca leitosa 

como forro de recipientes “lixeira” constituídas de material rígido, com pedal para abertura 

da tampa, superfície interna lisa, lavável, com cantos arredondados, que não apresente 

vazamentos, com capacidade entre 25 (vinte), 50 (cinquenta) e 100 (cem) litros, na cor 

branca, com simbologia de infectante, não sendo necessário que tenha tampa somente no 

bloco cirúrgico. 
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Figura 11 – Lixeira com saco branco leitoso para acondicionamento 

• Subgrupo A1 

 Os resíduos de “culturas e estoques de microrganismos; meios de cultura e 

instrumentais utilizados para transferência, inoculação ou mistura de culturas”, 

classificados no Grupo A1 não podem deixar a unidade geradora sem tratamento prévio. 

Devem ser inicialmente acondicionados de maneira compatível com o processo de 

tratamento a ser utilizado. 

 Já os resíduos de “bolsas transfusionais contendo sangue ou hemocomponentes 

rejeitadas por contaminação ou por má conservação, ou com prazo de validade vencido, e 

aquelas oriundas de coleta incompleta; recipientes e materiais resultantes do processo de 

assistência à saúde, contendo sangue ou líquidos corpóreos na forma livre”, classificados 

no Grupo A1, devem ser submetidos a tratamento antes da disposição final. 

 Caso o tratamento venha a ser realizado fora da unidade geradora, o 

acondicionamento para transporte deve ser em recipiente rígido, resistente à punctura, 

ruptura e vazamento, com tampa provida de controle de fechamento e devidamente 

identificada pelo símbolo de substância infectante constante na NBR‐7500 da ABNT, com 

rótulos de fundo branco, desenho e contornos pretos, de forma a garantir o transporte 

seguro até a unidade de tratamento. 

 As sobras de amostras de laboratório contendo sangue ou líquidos corpóreos serão 



  

Tipo do Documento: PLANO PL.CPGRSS.001 – Página   36/ 69 

Título do Documento: GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS DE 
SERVIÇOS DE SAÚDE  

Emissão:  Versão: 
3 

Próxima revisão:  

 

36 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO MATO GROSSO DO SUL 
HOSPITAL UNIVERSITÁRIO MARIA APARECIDA 

PEDROSSIAN 

 

descartadas diretamente no sistema de coleta de esgotos, desde que atendam 

respectivamente as diretrizes estabelecidas pela ÁGUAS GUARIROBAS (Concessionária dos 

Serviços de Abastecimento de Água e Esgoto). 

• Subgrupo A3 

 Quando encaminhados para o sistema de tratamento, serão acondicionados em 

saco constituído de material resistente a ruptura e vazamento, impermeável, baseado no 

NBR 9191/2000 da ABNT, respeitando os limites de peso de cada saco, sendo proibido o 

seu esvaziamento ou reaproveitamento, na cor vermelha, substituído quando atinge 2/3 

de sua capacidade ou pelo menos uma vez a cada 24 horas e identificado como símbolo de 

substância infectante, com rótulos de fundo branco, desenho e contornos pretos e a 

inscrição peças anatômicas (Conforme NBR 7500 da ABNT). 

 

 

Figura 12 – Lixeira com saco vermelho para acondicionamento 

 

• Subgrupo A4 

 Serão acondicionados em saco constituído de material resistente, as rupturas e 

vazamentos, impermeáveis, baseados na NBR 9191/2000 da ABNT, respeitando os limites 

de peso de cada saco, sendo proibido o seu esvaziamento ou reaproveitamento, na cor 

branca, leitosa, substituído quando atinge 2/3 de sua capacidade ou pelo menos uma vez 
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a cada 24 horas e identificado como símbolo de substância infectante, com rótulos de 

fundo branco, desenho e contornos pretos (Conforme NBR 7500 da ABNT). 

 10.4 Acondicinamento Grupo B 

 Os resíduos líquidos serão acondicionados em recipientes constituídos de material 

compatível com o líquido armazenado, resistentes, rígidos e estanques, com tampa 

rosqueada e vedante. Serão identificados através do símbolo de risco associado, de acordo 

com a NBR 7500 da ABNT e com discriminação de substância química e frases de risco. 

 Os resíduos sólidos devem ser acondicionados em recipientes de material rígido, 

adequados para cada tipo de substância química, respeitadas as suas características físico‐

químicas e seu estado físico, e devem ser identificados através do símbolo de risco associado, 

de acordo com a NBR 7500 da ABNT e com discriminação de substância química e frases de 

risco. 

 No estado sólido/ líquidos (medicamentos vencidos) esses serão mantidos em sua 

embalagem original, devidamente segregados, acondicionados e identificados. 

Produtos e insumos farmacêuticos, sujeitos a controle especial especificados na portaria MS 

344/99 e as suas atualizações devem ser devidamente segregados, acondicionados e 

identificados. Aguardarão a visita do fiscal sanitário. 

 Quando destinados à reciclagem ou reaproveitamento, devem ser acondicionados 

em recipientes individualizados, observados as exigências de compatibilidade química do 

resíduo com os materiais das embalagens de forma a evitar reação química entre os 

componentes do resíduo e da embalagem, enfraquecendo ou deteriorando a mesma, ou a 

possibilidade de que o material da embalagem seja permeável aos componentes do resíduo. 
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Figura 13 - Recepiente bombona para resíduos do Grupo B  

 

 

Figura 14 - Lixeira laranja para resíduos do Grupo B 

 

 Os resíduos químicos dos equipamentos automáticos de laboratórios clínicos e dos 

reagentes de laboratórios clínicos, quando misturados, deverão ser avaliados pelo maior 

risco ou conforme as instruções contidas na FISPQ. 

 As unidades que realizam a administração de medicamentos (Ganciclovir, ), devem 

descartar os circuítos (equipos, frascos contendo resíduos do medicamentos) na lixeira 

disponível na unidade e utilizar EPI conforme orientações da SOST. 
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 10.5 Acondicionamento de Resíduos de Laboratório 

 Os resíduos gerados em laboratório requerem atenção redobrada, possuem uma gama 

de reagentes químicos que devem ser descartados conforme sua compatibilidade química para 

que não haja reações endotérmicas e exotérmicas nos embalagens de acondiconamento. 

Muitos resíduos encontram-se tanto em estado sólido, como em estado líquido, e requerem 

um descarte específico conforme descritivo abaixo: 

 Sólidos  

 Serem envoltos em saco impermeável branco leitoso, resistente à punctura, ruptura e 

vazamento (NBR 9191/2000); 

 Preenchimento até 2/3 da capacidade; 

 Etiqueta de Identificação, com símbolo de tóxico. 

 Líquidos 

 Embalagem que evite choque mecânico e garanta a integridade física dos frascos de 

acordo com sua compatibilidade química; 

Manter os líquidos descartados nas embalagens originais sempre que possível, se não, 

acondicionar em frascos de até dois litros ou bombonas de material compatível devidamente 

identificados; 

 Etiqueta de Identificação, com símbolo de tóxico. 

Obs.: Não se esquecer de acondicionar os resíduos, observando as eventuais incompatibilidades 

químicas entre si e também entre os resíduos e embalagens. 
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                                                Figura 15 - Incompatibilidade  

 

 

 

                    Figura 16 - Símbolos 

 



  

Tipo do Documento: PLANO PL.CPGRSS.001 – Página   41/ 69 

Título do Documento: GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS DE 
SERVIÇOS DE SAÚDE  

Emissão:  Versão: 
3 

Próxima revisão:  

 

41 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO MATO GROSSO DO SUL 
HOSPITAL UNIVERSITÁRIO MARIA APARECIDA 

PEDROSSIAN 

 

11. COLETA E TRANSPORTE INTERNO I 
 

 A coleta e transporte interno I tem que ser efetuada de acordo com as necessidades da 

unidade geradora, no que se refere à frequência, horário e demais exigências do serviço. 

Os procedimentos têm que ser realizados de forma a não permitir o rompimento dos 

recipientes. No caso de acidente ou derramamento, deve-se imediatamente realizar a limpeza 

e desinfecção simultânea do local, e notificar a chefia da unidade. 

 A coleta interna deve observar as normas de segregação conforme apresentado no item 

9.1. 

 O transporte dos recipientes deve ser realizado sem esforço excessivo ou risco de 

acidente para o funcionário. 

 Para o deslocamento manual, os recipientes contendo resíduos (recipientes lacrados) 

não devem exceder a 20 L de capacidade. No transporte de recipientes contendo resíduos 

(recipiente lacrado) acima de 20 L, tem que ser usado o carro de coleta interna I. 

 Após a coleta interna I, o funcionário deve lavar as mãos ainda enluvadas, retirando as 

luvas e colocando-as em local apropriado. O funcionário deve lavar as mãos antes de calçar as 

luvas e depois de retirá-las. 

 A coleta interna de resíduos é realizada atendendo ao roteiro definido previamente em 

reuniões de planejamento da CGRSS. A coleta deve sempre ser realizada separadamente de 

acordo com o Grupo de resíduos e em recipientes específicos para cada grupo. 

 Os recipientes para transporte interno devem ser constituídos de material rígido, 

lavável, impermeável, provido de tampa articulada ao próprio corpo do equipamento, cantos e 

bordas arredondados, e serem identificados com o símbolo correspondente ao risco do resíduo 

neles contidos, de acordo com este Regulamento Técnico. Devem ser providos de rodas 

revestidas de material que reduza o ruído. Os recipientes com mais de 400 L de capacidade 

devem possuir válvula de dreno no fundo. O uso de recipientes desprovidos de rodas deve 

observar os limites de carga permitidos para o transporte pelos trabalhadores, conforme 
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normas reguladoras do Ministério do Trabalho e Emprego. 

 A coleta dos resíduos deve ser realizada em horário não coincidentes com a distribuição 

de roupas, alimentos e medicamentos, períodos de visitas ou de maior fluxo de pessoas ou 

atividades, as coletas dos outros Grupos A, B, e E não devem coincidir com as coletas do grupo 

D. 

 O transporte manual do recipiente de segregação deve ser realizado de forma que não 

exista o contato do mesmo com outras partes do corpo, sendo vedado o arrasto. 

 11.1 Coleta do grupo A – Resíduo Infectante 

 Carro de transporte interno; 

 O lixo será coletado, separado dos demais resíduos, em carros de transporte na cor 

branca com símbolo de substância infectante, risco biológico, desenho e contorno pretos; 

 Equipamento confeccionado de polietileno de alta densidade; 

 Com 02 (dois) ou 04 (quatro) rodízios de borracha maciça; 

 Capacidade para 360 litros ou 700 litros, conforme demanda; 

 Borda frontal superior com reforço por toda a extensão; 

 Resistência a impactos e intempéries, com tampa articulada ao próprio corpo do 

equipamento, com cantos e bordas arredondadas, laváveis. 

 Fluxo ‐ Os resíduos serão transportados do local de geração para as Estações Transitórias 

de Resíduos mediante necessidade e limpeza dos locais. Nos horários pré-definidos percorrerão 

os corredores internos, e destes para o Abrigo Externo, seguindo horários não coincidentes com 

distribuição de roupas, alimentos e medicamentos, períodos de visitas ou de maior fluxo de 

pessoas ou atividades e nem com as coletas dos outros Grupos B, e D. 

 11.2 Coleta do grupo B – Resíduo Químico 

 • Carro de transporte interno. O lixo será coletado separado dos demais resíduos, em 

carros de transporte na cor branca com símbolo de substância química com frase de risco, 
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desenho e contornos pretos. 

 • Equipamento confeccionado de polietileno de alta densidade. 

 • Com 02 (dois) ou 04 (quatro) rodízios de borracha maciça; 

• Capacidade para 360 litros ou 700 litros, conforme demanda; 

 • Borda frontal superior com reforço por toda a extensão. 

 • Resistência a impactos e intempéries, com tampa articulada ao próprio corpo do 

 equipamento, com cantos e bordas arredondadas, laváveis. 

 Os cartuchos e tonner de impressoras que não puderem ser recarregados serão 

encaminhados para o abrigo de resíduos químicos, onde serão armazenados em Box com 

rodízios. Assim que houver quantidade significativa às mesmas serão encaminhadas para a 

empresa terceirizada a ser contratada que fará a coleta.  

 As pilhas, baterias e as lâmpadas deverão ser imediatamente encaminhadas para o 

abrigo externo de resíduos, as pilhas e baterias colocadas no Box de sucata eletrônica e as 

lâmpadas no Box de lâmpadas. 

 Fluxo ‐ Os resíduos percorrerão os corredores internos e destes para o abrigo externo, 

seguindo horários não coincidentes com distribuição de roupas, alimentos e medicamentos, 

períodos de visitas ou de maior fluxo de pessoas ou atividades, nem com os resíduos do grupo 

A, D e E, conforme periodicidade de coletas de químicos estabelecida pela CGRSS. 

 11.3 Coleta do grupo D – Resíduo Comum 

 O lixo comum deverá ser coletado em carros de transporte específico para este grupo 

de resíduo, com simbologia de resíduo comum. 

 • Equipamento Confeccionado de polietileno de alta densidade. 

 • Com 02 (dois) ou 04 (quatro) rodízios de borracha maciça; 

 • Capacidade para 360 litros ou 700 litros, conforme demanda; 

 • Borda frontal superior com reforço por toda a extensão. 
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 • Resistência a impactos e intempéries, com tampa articulada ao próprio corpo do 

equipamento, com cantos e bordas arredondadas, laváveis. 

 Fluxo ‐ Os resíduos serão transportados do local de geração para os locais de 

armazenamento temporário mediante limpeza dos locais e necessidade. Nos horários 

determinados acima os resíduos percorrerão os corredores internos, elevadores de serviço e 

destes para o abrigo externo, seguindo horários não coincidentes com distribuição de roupas, 

alimentos e medicamentos, períodos de visitas ou de maior fluxo de pessoas ou atividades e 

nem com as coletas dos outros Grupos A, B, e E. 

 11.4 Coleta do grupo E – Resíduo Perfurocortante 

 Os perfurocortantes serão recolhidos no próprio recipiente onde serão armazenados 

sendo posteriormente acondicionados em saco branco leitoso com simbologia de infectante. 

Estes serão deixados nos contêineres de cor branca com simbologia de infectante, específicos 

para este grupo de resíduos e transportados ao abrigo final. 

 Descrição do contêiner que deve ser utilizado: 

 • Equipamento confeccionado de polietileno de alta densidade. 

 • Com 02 (dois) rodízios de borracha maciça. 

 • Capacidade para 360 litros. 

 • Borda frontal superior com reforço por toda a extensão. 

 • Resistência a impactos e intempéries, com tampa articulada ao próprio corpo do 

equipamento, com cantos e bordas arredondadas, laváveis. 

 Fluxo ‐ Os resíduos percorrerão os corredores internos e destes para o abrigo externo, 

seguindo horários não coincidentes com distribuição de roupas, alimentos e medicamentos, 

períodos de visitas ou de maior fluxo de pessoas ou atividades e nem com as coletas dos outros 

Grupos B, e D. 

 Os resíduos classificados como do grupo E não necessitam de tratamento prévio, exceto 



  

Tipo do Documento: PLANO PL.CPGRSS.001 – Página   45/ 69 

Título do Documento: GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS DE 
SERVIÇOS DE SAÚDE  

Emissão:  Versão: 
3 

Próxima revisão:  

 

45 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO MATO GROSSO DO SUL 
HOSPITAL UNIVERSITÁRIO MARIA APARECIDA 

PEDROSSIAN 

 

aqueles pertencentes ao Grupo E e que o risco esteja relacionado ao grupo A1. 

 Na Figura 17 é apresentado o contentor utilizado nas Estações Transitórias de Resíduos, 

sendo o mesmo tipo de contentor utilizado para resíduos infectantes, rejeito e reciclável, 

mudando apenas as cores e a identificação, lembrando que as caixa de resíduos 

perfurocortantes podem ser armazenadas juntamente com os resíduos infectantes, de acordo 

com RDC 222/2018. 

 

Figura 17 - Contêiner hospitalar 360 litros 

 11.5 Limpeza das Estações Transitórias de Resíduos 

 Os recipientes, os contêineres e os abrigos, internos e externos, terão que ser 

submetidos a processo de limpeza e desinfecção simultâneas, obrigatória e imediatamente 

após a coleta dos resíduos. 

 Os veículos coletores transportadores terão que ser submetidos à lavagem e 

desinfecção simultâneas, obrigatoriamente após o término da jornada de trabalho. 

 A limpeza inicial deve ser com água corrente em abundância e detergente, e após 

realizar a desinfecção com peróxido de hidrogênio a 12%. 

 As rotinas e processos de higienização e limpeza em vigor no serviço, são definidos pela 

CGRSS, devendo ser revisadas periodicamente. 
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 12. COLETA INTERNA II 

 O transporte de recipientes deve ser sempre realizado pelos carros de coleta interna II. 

 A coleta interna II tem que ser planejada com o menor percurso, sempre no mesmo 

sentido, sem provocar ruídos, evitando coincidir com os fluxos de pessoas, roupa limpa, 

alimentos, medicamentos e outros materiais. 

 O percurso desta coleta deve seguir as Estações Transitórias de Resíduos obedecendo a 

o limite de enchimento de cada contentor de resíduo, não devendo exceder a margem superior 

de modo que a tampa permaneça sempre fechada, devendo substituir o contentor cheio por 

um vazio e limpo, na Estação Transitória de Resíduos, evitando o contato direto do profissional 

da coleta com os resíduos. 

 Atualmente estas são realizadas 2 (duas) vezes no período matutino e 2 (duas) vezes no 

período vespertino. 

 
 13. ARMAZENAMENTO EXTERNO 
 

 Após a coleta interna II, os resíduos e os equipamentos utilizados na mesma são 

encaminhados para o Armazenamento Externo. 

O armazenamento deve ser de acordo com a norma de segregação apresentadas, no Humap-

UFMS contamos com cinco divisões: infectantes, químicos, perfurocortantes, rejeito e 

recicláveis. Todo resíduo que chega no Armazenamento Externo é obrigatório estar ensacado 

e lacrado. 

 O abrigo de resíduos não deve ser utilizado para guarda ou permanência de utensílios, 

materiais, equipamentos de limpeza ou qualquer outro objeto. A guarda de materiais e 

utensílios para a higienização do abrigo deve ser feita em local próprio, anexo a este. 

Para entrar no abrigo de resíduos, o colaborador deve usar os EPIs, de acordo com o 

apresentado no item 3. 
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 Conforme NBR 12809/1993, o abrigo de resíduo deve obedecer o seguinte: 

✓ ser construído em alvenaria, fechado, dotado apenas de aberturas teladas que 

possibilitem uma área mínima de ventilação correspondente a 1/20 da área do piso e não 

inferior a 0,20 m²; 

✓ ser revestido internamente (piso e paredes) com material liso, resistente, lavável, 

impermeável e de cor branca; 

✓ ter porta com abertura para fora, dotada de proteção inferior, dificultando o acesso de 

vetores; 

✓ ser dotado de ponto de água (preferencialmente quente e sob pressão), ralo sifonado, 

ponto de esgoto sanitário e iluminação artificial interna e externa; 

ter localização tal que permita facilidade de acesso e operação das coletas interna e externa; 

✓ possuir uma área de higienização para carros de coleta interna e demais equipamentos 

utilizados, dotado de cobertura, iluminação artificial, ponto de água (preferencialmente quente 

e sob pressão), piso impermeável e bem drenado e ralo sifonado; 

✓ quando houver duas coletas diferenciadas, uma para resíduos infectantes e outras para 

resíduos comuns, aqueles devem ser armazenados em abrigos individualizados com acessos 

próprios. Quando a coleta for indiferenciada, os resíduos podem permanecer em um abrigo 

único, porém em áreas distintas, de acordo com as normas de segregação. 
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                              Figura 18 - Modelo de Abrigo externo para resíduos 

 Foi elaborado um projeto detalhado e passado para o setor de engenharia do Humap-

UFMS onde o mesmo iniciará um processo de cotação para licitar a obra. 

 14. COLETA E TRANSPORTE EXTERNO 

 Consistem na remoção dos RSS do abrigo de resíduos (armazenamento externo) até a 

unidade de tratamento ou disposição final, utilizando-se técnicas que garantam a preservação 

das condições de acondicionamento e a integridade dos trabalhadores, da população e do meio 

ambiente, devendo estar de acordo com as orientações dos órgãos de limpeza urbana. 

 A coleta e transporte externos dos resíduos de serviços de saúde devem ser realizados 

de acordo com as normas NBR 12.810 e NBR 14652 da ABNT. 

 No Humap-UFMS as coletas externas são realizadas na seguinte periodicidade: 

✓ Resíduo Infectante – Diária – Seg, Ter, Qua, Qui e Sex; 

✓ Resíduo Químico – Às quarta e sextas-feiras; 

✓ Resíduo Perfurocortante - Diária – Seg, Ter, Qua, Qui e Sex; 

✓ Resíduo Comum (rejeito) – Diária - Seg, Ter, Qua, Qui e Sex; 

✓ Resíduo Comum (recicláveis) - Diária – Seg, Ter, Qua, Qui e Sex. 

Os horários de coleta dos RSS estão definidos no POP SHH 010 2020/2022. 
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 15.  DESTINAÇÃO FINAL 

 

 Consiste na aplicação de método, técnica ou processo que modifique as características 

dos riscos inerentes aos resíduos, reduzindo ou eliminando o risco de contaminação, de 

acidentes ocupacionais ou de dano ao meio ambiente. O tratamento pode ser aplicado no 

próprio estabelecimento gerador ou em outro estabelecimento, observadas nestes casos, as 

condições de segurança para o transporte entre o estabelecimento gerador e o local do 

tratamento. Os sistemas para tratamento de resíduos de serviços de saúde devem ser objeto 

de licenciamento ambiental, de acordo com a Resolução CONAMA nº. 237/1997 e são passíveis 

de fiscalização e de controle pelos órgãos de vigilância sanitária e de meio ambiente. 

 O processo de autoclavagem aplicado em laboratórios para redução de carga 

microbiana de culturas e estoques de microrganismos está dispensado de licenciamento 

ambiental, ficando sob a responsabilidade dos serviços que as possuírem, a garantia da eficácia 

dos equipamentos mediante controles químicos e biológicos periódicos devidamente 

registrados. 

 Os sistemas de tratamento térmico por incineração devem obedecer ao estabelecido na 

Resolução CONAMA nº. 316/2002. 

 O Humap-UFMS não possui nenhum tipo de tratamento para os resíduos do Grupo A, B, 

D e E, sendo os resíduos dos grupos A, B e E coletados diariamente pela empresa terceirizada 

contratada pela instituição, MS AMBIENTAL SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA-EPP que realiza os 

tratamentos específicos de cada grupo e em seguida encaminha para o Aterro Sanitário do 

Município. Possui apenas autoclave para o pré-tratamento dos resíduos do Grupo A-1 

(laboratório) que são tratados antes serem coletados pela referida empresa. Diferente dos 

resíduos do Grupo D que são coletados pela  empresa MS AMBIENTAL SOLUÇÕES AMBIENTAIS 

LTDA-EPP. 

 Os tipos de tratamento de RSS são vastos, porém os mais adequados são: 

 • Autoclave de Resíduos 
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 A autoclavagem é um tratamento térmico que consiste em manter o material 

contaminado sob pressão à temperatura elevada, através do contato com o vapor d´água, 

durante um período de cerca de 40 minutos para destruir todos os agentes patogênicos, onde 

a temperatura máxima pode atingir até 130Cº. Depois, o lixo é triturado e pode ser descartado 

nas valas sépticas, já que não possui mais perigo de contaminação. 

 A autoclavagem é utilizada para resíduos sólidos do Grupo A, como os resíduos 

biológicos (cultura, inóculos e outros); sangue e hemoderivados; cirúrgico, anátomo patológico 

e exsudado, com exceção de peças anatômicas de maior volume; resíduos perfurocortantes; e 

resíduos decorrentes da assistência ao paciente como secreções, excreções e outros. 

 Devem ser excluídos os resíduos do subgrupo A-5 animal contaminado; embora o 

sistema possa ser eficiente para pequenas partes de animais, o volume e a massa de animais 

inteiros podem impedir a correta esterilização. 

 O Sistema é adequado tanto para o uso em unidades produtoras isoladas, constituídas 

por hospitais, hemocentros, aduanas e outras, como para estações centralizadas de 

tratamento. 

 • Incineração de Resíduos 

 É uma das tecnologias térmicas existentes para o tratamento de resíduos. Consiste na 

queima de materiais em alta (geralmente acima de 900º C), em mistura com uma quantidade 

apropriada de ar e durante um tempo pré-determinado No caso da incineração do lixo, 

compostos orgânicos são reduzidos a seus constituintes minerais, principalmente, dióxido de 

carbono gasoso e vapor d’água e sólido inorgânicos (cinzas). 

Conforme a Resolução Nº 5/93 da CONAMA, a incineração do lixo hospitalar não é obrigatória 

com o meio de tratamento, porém é considerada por muitos técnicos como a forma mais 

indicada para o tratamento e disposição dos resíduos de serviços de saúde. 

 Podemos resumir a partir da bibliografia consultada as vantagens e desvantagens que a 

incineração pode ser quando adotada como processo de tratamento e/ou disposição final dos 

RSS. 
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 Vantagens: 

✓ Pode ser utilizada para qualquer tipo de resíduo infectante, e mesmo para alguns 

resíduos especiais (é possível ser utilizado sem necessidade da segregação intra-

hospitalar); 

✓ Redução significativa de peso e volume; 

✓ Se bem operado, os produtos finais são: cinzas e gases; 

✓ Destrói organismos patogênicos e substâncias orgânicas; 

✓ Eliminação das características repugnantes dos resíduos patológicos e animais. 

✓ Evita o monitoramento de lençol freático a longo prazo, visto que os resíduos são 

destruídos e não guardados. 

✓ Necessita de área proporcionalmente muito reduzida; 

 Desvantagens: 

✓ Dificuldade de controle de efluentes gasosos, sendo que pode haver emissão de 

dioxinas; 

✓ Furanos, partículas metálicas, se o incinerador não for bem projetado e operado; 

✓ Dificuldade de operação e manutenção exigindo pessoal especializado; 

✓ Dificuldade para queima de resíduos com umidade alta; 

✓ Exige grande investimento inicial; 

✓ Grandes investimentos em medidas de controle ambiental; 

✓ Variabilidade da composição dos resíduos podem resultar em problemas de manuseio 

de resíduo e operação do incinerado e, também exigir manutenção mais intensa; 

✓ Os resíduos hospitalares apresentam teores de enxofre e ácido clorídrico, na reação de 

combusto, tais produtos surgiram nos gases de combustão, tais produtos surgiram nos 

gases de combustão expelidos pela chaminé em incineradores impropriamente 
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projetados ou operados. 

 Segundo a RDC 222/2018, os resíduos químicos do GRUPO B quando não tratados, 

devem ser dispostos em aterro de resíduos perigosos - Classe I ou serem submetidos a 

tratamento de acordo com as orientações do órgão local de meio ambiente, em instalações 

licenciadas para este fim. Os resíduos líquidos deste grupo devem seguir orientações específicas 

dos órgãos ambientais locais. 

 

 16. MINIMIZAÇÃO DOS RESÍDUOS 

 

 Por minimização entendem‐se aquelas práticas técnicas e administrativas que visam à 

redução, a reutilização, a recuperação ou a reciclagem dos resíduos gerados no Hospital. A 

minimização trás, como consequência principal, a redução dos custos de tratamento e de 

disposição final. 

 Para isto, elegeram‐se como objetivos para esta etapa: 

✓ Reduzir a geração de resíduos e os custos de seu processamento; 

✓ Incentivar a adoção de técnicas e procedimentos redutores da geração de resíduos 

infectantes em geral; 

✓ Promover a recuperação dos componentes recicláveis gerados nos serviços de 

saúde, contribuindo com a preservação do meio ambiente e com a redução de resíduo comum 

remanescente das intervenções técnicas e administrativas nos processos produtivos do 

Hospital; 

✓ Permitir a doação, permuta ou comercialização daqueles resíduos reaproveitáveis, 

de toda natureza. 

 

16.1 Programa 3R’s (Reciclar, Reutilizar e Reduzir) 

 A elaboração deste Plano permitiu constatar na prática que a minimização de resíduos 
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praticada deverá ser a seguinte: 

 Grupo B 

✓ Alguns resíduos que serão estocados poderão ser reutilizados ou reciclados 

(lâmpadas, óleo diesel, fluidos refrigerantes) e encaminhados para empresa terceirizada a ser 

contratada; 

✓ Sistema digital para Imagenologia auxilia muito o Humap-UFMS na redução da 

geração de reveladores e fixadores; 

✓ Uso de métodos de limpeza físicos ao invés de químicos; 

✓ Os cartuchos e tonner de impressoras deverão ser recarregados, quando possível por 

empresas especializadas. 

 Grupo D 

 Resíduos do grupo D, tais como: papelão, papel, baldes e galões plásticos, deverão ser 

encaminhados para Associações existentes em Campo Grande – MS, desde que façam parte do 

cadastro de seleção para coleta solidária: 

✓ Deverão ser realizados treinamentos com a equipe Assistencial para abordar a 

racionalização na produção de lixo; 

✓ A centralização e otimização dos pedidos de compras através da descrição técnica 

minuciosa do produto desejado, afim de que sejam adquiridos somente aqueles com as 

características que realmente venham atender as necessidades. Dessa forma, evitam‐se 

os desperdícios decorrentes do encalhe, a subutilização ou o gasto excessivo 

desnecessário do produto; 

✓ A redução da variedade de produtos utilizados, optando por aqueles que atendam às 

necessidades de forma mais ampla, sem comprometer os aspectos de qualidade e de 

segurança. Como exemplo pode‐se citar os detergentes, os desinfetantes e as soluções 

limpadoras de um modo geral; 
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✓ A segregação de resíduos nas diversas fontes geradoras; 

✓ O controle de inventário através da compra de quantidades mínimas e quando 

necessário, para evitar a expiração do prazo de validade do produto; 

✓ A centralização da dispensação de medicamentos e produtos químicos; 

✓ A manutenção preventiva de equipamentos e utensílios; 

✓ Discussão sobre materiais e equipamentos utilizados para a escolha daqueles que 

causem menor dano aos funcionários e ao meio ambiente; 

✓ Padronização de processos com clareza de ações e maior eficácia na assistência; 

✓ Precauções universais com objetivo de proteção do funcionário e do paciente 

minimizando os danos em infecções hospitalares; 

✓ O Abrigo dos RSS conta com um cômodo para os materiais a serem reciclados; 

✓ Será implantado um Programa de Educação em Coleta Seletiva nas áreas administrativas 

e operacionais do Humap-UFMS. 

Em 2019, o Humap-UFMS, iniciou a segregação dos resíduos recicláveis, com 

monitoramento mensal e pesagem diária. 

 

847

1404 1420

1697

SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO

PRODUÇÃO DE RESÍDUOS RECICLÁVEIS Kg
HUMAP-UFMS/2019
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  Fonte: Humap-UFMS-CGRSS 

 

17. SEGURANÇA OCUPACIONAL E SAÚDE DO TRABALHADOR 

 Os colaboradores envolvidos diretamente com os processos de higienização, coleta, 

transporte, tratamento, e armazenamento de resíduos, deve ser submetido a exame médico 

admissional, periódico, de retorno ao trabalho, de mudança de função e demissional, levando 

em consideração a exposição aos agentes nocivos, conforme estabelecido no PPRA e 

Sistematização de Exames estabelecido no PCMSO da Portaria 3214 de 08 de Junho 1978 do 

MTE ou em legislação específica para o serviço público.  

 A RDC 222/2018 recomenda que os colabodores, devem ser imunizados em 

conformidade com o Programa Nacional de Imunização - PNI, devendo ser obedecido o 

calendário previsto neste programa ou naquele adotado pelo estabelecimento. 

Segue abaixo relação de quesito extraídos da RDC 222/2018, que são obrigatórios e tem o 

objetivo a eliminação de acidentes do trabalho: 

✓ Os colaboradores imunizados devem realizar controle laboratorial sorológico para 

avaliação da resposta imunológica; 

✓ Os exames a que se refere o item anterior devem ser realizados de acordo com as Normas 

Reguladoras-NRs do Ministério do Trabalho e Emprego; 

✓ O colaborador envolvido diretamente com o gerenciamento de resíduos deve ser 

capacitado na ocasião de sua admissão e mantido sob educação continuada para as atividades 

de manejo de resíduos, incluindo a sua responsabilidade com higiene pessoal, dos materiais e 

dos ambientes; 

✓ A capacitação deve abordar a importância da segregação dos resíduos, utilização correta 

de equipamentos de proteção individual, como: uniforme, luvas, avental impermeável, 

máscara, botas e óculos de segurança específicos a cada atividade, bem como a necessidade de 

mantê-los em perfeita higiene e estado de conservação; 

✓ Todos os profissionais que atuam no serviço, mesmo os que atuam temporariamente ou 
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não estejam diretamente envolvidos nas atividades de gerenciamento de resíduos, devem 

conhecer o sistema adotado para o gerenciamento de RSS, a prática de segregação de resíduos, 

reconhecer os símbolos, expressões, padrões de cores adotados, conhecer a localização dos 

abrigos de resíduos, entre outros fatores indispensáveis à completa integração ao PGRSS; 

✓ Aquele colaborador que está envolvido diretamente com o gerenciamento dos resíduos 

deverá ser capacitado e mantido sob educação continuada para as atividades de manejo dos 

resíduos, incluindo sua responsabilidade com higiene pessoal, dos materiais e do ambiente. 

✓ As equipes envolvidas com o manuseio de resíduos, devem ser submetidas a exames 

admissionais, periódicos, de retorno ao trabalho, mudança de função e demissional, conforme 

portaria citada anteriormente. 

 18. EDUCAÇÃO AMBIENTAL CONTINUADA 

 Segundo a RDC 222/2018 os serviços geradores de RSS devem manter um programa de 

educação continuada, independente do vínculo empregatício existente, que deve contemplar 

dentre outros temas: 

✓ Noções gerais sobre o ciclo da vida dos materiais; 

✓ Conhecimento da legislação ambiental, de limpeza pública e de vigilância 

sanitária relativas aos RSS; 

✓ Definições, tipo e classificação dos resíduos e potencial de risco do resíduo; 

✓ Sistema de gerenciamento adotado internamente no estabelecimento; 

✓ Formas de reduzir a geração de resíduos e reutilização de materiais; 

✓ Conhecimento das responsabilidades e de tarefas; 

✓ Identificação das classes de resíduos; 

✓ Conhecimento sobre a utilização dos veículos de coleta; 

✓ Orientações quanto ao uso de Equipamentos de Proteção Individual–EPI e 
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✓ Coletiva-EPC; 

✓ Orientações sobre biossegurança (biológica, química e radiológica); 

✓ Orientações quanto à higiene pessoal e dos ambientes; 

✓ Orientações especiais e treinamento em proteção radiológica quando houver rejeitos 

radioativos; 

✓ Providências a serem tomadas em caso de acidentes e de situações emergenciais; 

✓ Visão básica do gerenciamento dos resíduos sólidos no município; 

✓ Noções básicas de controle de infecção e de contaminação química. 

A educação ambiental é um item importante do plano de ação anual da CGRSS e a 

instiutição promove treinamentos introdutórios aos alunos antes de iniciarem suas práticas no 

âmbito do hospital. Estes introdutórios são organizados pela GEP e contribui para a 

sensibilização do descarte correto dos respíduos gerados durante sua atuação. 

Treinamentos manejo de resíduos químicos/2019 

Enfermaria de Dip 09 

Hospital Dia 10 

Clínica cirúrgica 2 15 

PAM 12 

Equipe da higienização  72 

Introdutório 

Acadêmicos de pedagogia 38 

Acadêmicos de fisioterapia 39 

Acadêmicos de Nutrição, farmácia e psicologia 53 

Acadêmicos de Farmácia, engenharia clínica, arquitetura 33 

Acadêmicos de fisioterapia 30 
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Alunos  do curso de  Capelania 13 

Enfermagem 22 

Acadêmicos de medicina de Três Lagoas 17 

Residentes 86 

Total  449 

Tabela 1 : Dados da CGRSS  

 
 19. INDICADORES E MONITORAMENTO DO PGRSS 
 

 A avaliação referida deve ser realizada, levando‐se em conta, no mínimo, os seguintes 

indicadores, conforme RDC 222/2018. Sendo o Humap-UFMS uma filial da rede Ebserh e para 

cumprir as orientações contidas no Caderno de Hotelaria Hospitalar, os indicadores de 

monitoramento estabelecidos são: 

 Indicador 1: O indicador mensura o custo direto relacionado a coleta, tratamento e 

destinação/disposição final de resíduos do hospital pela medida paciente-dia. O objetivo desse 

indicador é monitorar os gastos médios decorrentes da coleta, tratamento e 

destinação/disposição final de resíduos, a cada 24 horas de uma internação, auxiliando a 

tomada de decisões. 

  𝒙 =
𝜮 [𝑵𝑭(𝑨), 𝑵𝑭(𝑩), 𝑵𝑭(𝑬), 𝑵𝑭(𝑫) 𝒆 𝒐𝒖𝒕𝒓𝒂𝒔 𝒕𝒂𝒙𝒂𝒔]

𝐓𝐨𝐭𝐚𝐥 𝐝𝐞 𝐩𝐚𝐜𝐢𝐞𝐧𝐭𝐞𝐬 − 𝐝𝐢𝐚 𝐧𝐨 𝐩𝐞𝐫í𝐨𝐝𝐨𝐱
 

 Indicador 2: O indicador mensura a proporção de resíduo infectante gerado em relação 

a todos os resíduos gerados pelo hospital, em termos de peso (Kg). O objetivo é monitorar a 

proporção entre o resíduo infectante e o total gerado, de forma a manter alinhado as boas 

práticas e valores de referência. 

𝒙 =
𝐏𝐞𝐬𝐨 (𝐀)  +  𝐏𝐞𝐬𝐨 (𝐄)

𝚺 [𝐏𝐞𝐬𝐨 (𝐀), (𝐁), (𝐄), (𝐃)]
 

 Este indicador monitora o indice de resíduo infectante que quanto mais perto da meta 
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de 30% é melhor. Se a realidade do hospital for um indicador muito abaixo de 30% significa que 

estamos descartando resíduos dos grupos A e E como resíduos comuns, o que aumenta o risco 

para a saúde pública. Se o indicador for muito acima dos 30% significa que o hospital está 

pagando mais caro pelo resíduo comum, que deve estar sendo descartado como biológico. 

 

        Fonte: Humap-UFMS-CGRSS 

 Indicador 3: Esse indicador mede o peso de resíduos dos grupos A e E gerado por 

paciente-dia. O objetivo do indicador é manter registro, suportar análises e tomar decisões 

relacionadas à produção de resíduo infectante no hospital, além de servir decomparabilidade 

entre as unidades da Rede. 

𝒙 =
𝐏𝐞𝐬𝐨 (𝐀)  +  𝐏𝐞𝐬𝐨 (𝐄)

𝐓𝐨𝐭𝐚𝐥 𝐝𝐞 𝐩𝐚𝐜𝐢𝐞𝐧𝐭𝐞𝐬 − 𝐝𝐢𝐚 𝐧𝐨 𝐩𝐞𝐫í𝐨𝐝𝐨
 

 Indicador 4: O indicador mensura o percentual de resíduos destinados à reciclagem ou 

compostagem dentro daqueles similares aos domiciliares. O objetivo desse indicador é 

promover a segregação adequada dos resíduos e contribuir para medidas de redução, 

reciclagem e reutilização de resíduos. 

𝒙 =
𝐏𝐞𝐬𝐨 𝐝𝐞 𝐫𝐞𝐬í𝐝𝐮𝐨 𝐃 𝐬𝐞𝐠𝐫𝐞𝐠𝐚𝐝𝐨 𝐩𝐚𝐫𝐚 𝐫𝐞𝐜𝐢𝐜𝐥𝐚𝐠𝐞𝐦 𝐞 𝐜𝐨𝐦𝐩𝐨𝐬𝐭𝐚𝐠𝐞𝐦

𝐏𝐞𝐬𝐨 𝐝𝐨 𝐫𝐞𝐬í𝐝𝐮𝐨 𝐃 𝐭𝐨𝐭𝐚𝐥 (𝐫𝐞𝐜𝐢𝐜𝐥á𝐯𝐞𝐥 𝐞 𝐧ã𝐨 𝐫𝐞𝐜𝐢𝐜𝐥á𝐯𝐞𝐥)
 

 O monitotamento da produção dos resíduos na instiuição, vem sendo realizado desde a 

implantação do PGRSS. Os dados coletados diariamente, são usados nas elaboração de 
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estratégias para incentivar a adesão no descarte correto dos resíduos. 

 

                     Fonte: Humap-UFMS - CGRSS 

 A legislação atual sobre o Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde, RDC Anvisa 

nº 222, de 28 de março de 2018, no Capítulo II, no artigo 4º e 5º, menciona: 

✓ Compete a todo gerador de RSS elaborar seu Plano de Gerenciamento de Resíduos de 

Serviços de Saúde - PGRSS; 

✓ Compete ainda ao gerador de RSS monitorar e avaliar seu PGRSS; 

✓ Desenvolvimento de instrumentos de avaliação e controle, incluindo a construção de 

indicadores claros, objetivos, auto-explicativos e confiáveis, que permitam acompanhar 

a eficácia do PGRSS implantado. 

 Dessa forma, a CGRSS elaborou um projeto de avaliação e controle da segregação de 

resíduos nomeado “Resíduo 5 Estrelas”, sendo este aprovado em reunião de Colegiado de 

Enfermagem Humap-UFMS em 28 de Abril de 2016. Esta reunião contou com a presença dos 

Enfermeiros Responsáveis Técnicos e o Chefe da Divisão de Enfermagem. Na ocasião, o projeto 

foi validado com o apoio de todos os presentes, tendo seu início em Julho de 2016. 

 



  

Tipo do Documento: PLANO PL.CPGRSS.001 – Página   61/ 69 

Título do Documento: GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS DE 
SERVIÇOS DE SAÚDE  

Emissão:  Versão: 
3 

Próxima revisão:  

 

61 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO MATO GROSSO DO SUL 
HOSPITAL UNIVERSITÁRIO MARIA APARECIDA 

PEDROSSIAN 

 

 

 20. PROJETO RESÍDUO 5 ESTRELAS – CGRSS 

Justificativa 

O Hospital Universitário Maria Aparecida Pedrossian foi inaugurado em 1971 pelo 

Governador Pedro Pedrossian para dar suporte às atividades do curso de Medicina da 

Universidade Estadual de Mato Grosso, atendendo, sobretudo, à população campo-grandense, 

calculada em 150.000 habitantes, naquela época. 

O Humap-UFMS constitui hoje um centro de referência estadual e regional para diversas 

especialidades, tendo em vista o nível crescente de complexidade dos serviços por ele 

oferecidos pelo Sistema Único de Saúde. Desta forma, se tornou um importante centro gerador 

de resíduos de serviços de saúde, possuindo o Plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviços 

de Saúde, de acordo com as disposições da RDC nº 306/2004 da ANVISA e da Resolução 

CONAMA nº 358/2005. O relatório está em conformidade com a Lei Complementar Municipal 

nº 209, de 27 de dezembro de 2012, no que se refere aos estabelecimentos geradores de 

resíduos de serviços de saúde. 

Considerando as diretrizes que visam à gestão ambientalmente correta dos resíduos que 

atualmente são gerados durante as mais diversas atividades rotineiras do Humap-UFMS, 

podemos citar, resíduos infectantes (grupo A), comuns (grupo D), químicos (grupo B) e 

perfurocortantes (grupo E), possuindo cada grupo de resíduo um tratamento específico, bem 

como a disposição final destes, a Comissão de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde 

(CGRSS) realizou a implantação do Plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde 

(PGRSS), através de treinamentos a todos os indivíduos que atuam na assistência direta e 

indireta no Humap-UFMS, havendo adequação e identificação das lixeiras de acordo com os 

grupos de resíduos e particularidades de cada setor. 

Assim sendo, a CGRSS percebeu a necessidade de um monitoramento in loco nos setores 

assistenciais do Humap-UFMS para garantir a eficácia da implantação realizada, além de ser 
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uma exigência constante na legislação atual sobre o Gerenciamento de Resíduos de Serviços de 

Saúde, RDC Anvisa nº 306, de 07 de dezembro de 2004, que no Capítulo V menciona: 

4 - Compete a todo gerador de RSS elaborar seu Plano de Gerenciamento de Resíduos de 

Serviços de Saúde - PGRSS; 

4.2 - Compete ainda ao gerador de RSS monitorar e avaliar seu PGRSS, considerando; 

4.2.1 - O desenvolvimento de instrumentos de avaliação e controle, incluindo a construção de 

indicadores claros, objetivos, auto-explicativos e confiáveis, que permitam acompanhar a 

eficácia do PGRSS implantado. 

Tendo como ideia realizar o monitoramento dos setores de forma dinâmica e motivadora. 

Objetivo Geral 

- Promover incentivo a todos os indivíduos que atuam na assistência direta e indireta a 

saúde no Humap-UFMS quanto a correta segregação dos resíduos de serviços de saúde. 

 

- Objetivos Específicos 

Envolver os profissionais, residentes, acadêmicos, estagiários e professores em uma ação 

motivacional. 

- Promover a melhoria da segregação dos resíduos. 

- Fortalecer a implantação do PGRSS. 

- Incentivar os profissionais, residentes, acadêmicos, estagiários e professores a realização 

das práticas corretas de segregação de resíduos. 

- Obter indicadores de eficácia do PGRSS. 

Proposta de Metodologia e Desenvolvimento 

Os setores participantes possuem um painel de estrelas afixado em local de visibilidade 
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aos profissionais, iniciando cada mês com 5 estrelas neste painel, nomeado “Resíduo 5 Estrelas”, 

sendo que, os integrantes e colaboradores da CGRSS realizam, voluntariamente, quatro visitas 

de monitoramento durante cada mês aos setores participantes onde é feita vistoria das lixeiras 

de cada setor (corredores, enfermarias, Box, posto de enfermagem, sala de utilidades/expurgo), 

bem como das caixas do descarte de perfurocortantes, utilizando instrumento de vistoria 

específico, e caso seja encontrada alguma inconsistência na segregação dos resíduos, é retirada 

1 (uma) estrela do painel, onde 5 é o número máximo de estrelas (o setor que mais realiza a 

segregação de resíduos da forma correta) e 1 é o número mínimo de estrelas (o setor que menos 

realiza a segregação de resíduos da forma correta). Sendo assim, o setor que conseguir manter 

o maior número de estrelas ao final de cada mês recebe uma premiação com chocolates 

personalizados, fotos e publicação da vitória do site Ebserh Humap-UFMS. 

Além disso, a CGRSS realiza tabulação dos dados obtidos no instrumento de vistoria 

adotado, produzindo indicadores de eficácia do PGRSS, sendo encaminhados periodicamente 

aos setores participantes para acompanhamento e possíveis intervenções para melhorias na 

segregação. 
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Anexos 

 Etiquetas de identificação 

 

 

 

• •

• •

• •

• •

Gazes, ataduras Polifix, equipos

Algodão Sondas

L uvas de 

Procedimento
Curativos

RESÍDUO 

INFECTANTE
Seringa sem agulha

Bolsas 

T ransfusionais

• •

• •

• •

•

Gesso Restos Alimentares

E mbalagens (ÚMIDAS)

F raldas Papel T oalha

RESÍDUO 

COMUM

NÃO RECICLÁVEL
Absorventes Papel Higiênico
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9 HISTÓRICO DE REVISÃO 

 

•

• Medicamentos vencidos

• L âmpadas

• Pilhas

•

•

RESÍDUO 

QUÍMICO
Medicamentos

Saneantes

Desinfetantes

Reagentes   

• Papel e papelão 

•

• Plásticos

•

•

E mbalagens 

Canetas (sem tinta)

RESÍDUO 

RECICLÁVEL
Devem ser descartados secos e sem sujidades:

Revistas, Jornais

VERSÃO DATA DESCRIÇÃO DA ALTERAÇÃO 
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Permitida a reprodução parcial ou total, desde que indicada a fonte 



 
REPÚBLICA FEDERATIVA DO 

BRASIL

 BRASÍLIA – DF

Nº 37 – DOU de 25/02/10 – seção 1 – p. 48 
 

Ministério da Saúde 
. Agência Nacional de Vigilância Sanitária 

 
RESOLUÇÃO-RDC Nº 7, DE 24 DE FEVEREIRO DE 2010 

 
Dispõe sobre os requisitos mínimos para funcionamento de Unidades de Terapia Intensiva e dá outras 
providências. 
 
A Diretoria Colegiada da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, no uso da atribuição que lhe confere o 
inciso IV do Art.11 do Regulamento aprovado pelo Decreto nº 3.029, de 16 de abril de 1999, e tendo em vista 
o disposto no inciso II e nos §§ 1º e 3º do Art. 54 do Regimento Interno aprovado nos termos do Anexo I da 
Portaria nº 354 da ANVISA, de 11 de agosto de 2006, republicada no D.O.U., de 21 de agosto de 2006, em 
reunião realizada em 22 de fevereiro de 2010; 
 
adota a seguinte Resolução da Diretoria Colegiada e eu, Diretor-Presidente, determino sua publicação: 
 
Art. 1º Ficam aprovados os requisitos mínimos para funcionamento de Unidades de Terapia Intensiva, nos 
termos desta Resolução. 
 
CAPÍTULO I 
DAS DISPOSIÇÕES INICIAIS 
Seção I 
Objetivo 
Art. 2º Esta Resolução possui o objetivo de estabelecer padrões mínimos para o funcionamento das 
Unidades de Terapia Intensiva, visando à redução de riscos aos pacientes, visitantes, profissionais 
e meio ambiente.  
 
Seção II 
Abrangência 
Art. 3º Esta Resolução se aplica a todas as Unidades de Terapia Intensiva gerais do país, sejam públicas, 
privadas ou filantrópicas; civis ou militares. 
Parágrafo único. Na ausência de Resolução específica, as UTI especializadas devem atender os requisitos 
mínimos dispostos neste Regulamento, acrescentando recursos humanos e materiais que se fizerem 
necessários para atender, com segurança, os pacientes que necessitam de cuidados especializados. 
 
Seção III 
Definições 
Art. 4º Para efeito desta Resolução, são adotadas as seguintes definições: 
I - Alvará de Licenciamento Sanitário: documento expedido pelo órgão sanitário competente Estadual, do 
Distrito Federal ou Municipal, que libera o funcionamento dos estabelecimentos que exerçam atividades sob 
regime de Vigilância Sanitária. 
II - Área crítica: área na qual existe risco aumentado para desenvolvimento de infecções relacionadas à 
assistência à saúde, seja pela execução de processos envolvendo artigos críticos ou material biológico, pela 
realização de procedimentos invasivos ou pela presença de pacientes com susceptibilidade aumentada aos 
agentes infecciosos ou portadores de microrganismos de importância epidemiológica. 
III - Centro de Terapia Intensiva (CTI): o agrupamento, numa mesma área física, de mais de uma Unidade de 
Terapia Intensiva.  
IV - Comissão de Controle de Infecção Hospitalar - CCIH: 
de acordo com o definido pela Portaria GM/MS nº 2616, de 12 de maio de 1998. 
V - Educação continuada em estabelecimento de saúde: processo de permanente aquisição de informações 
pelo trabalhador, de todo e qualquer conhecimento obtido formalmente, no âmbito institucional ou fora dele. 
VI - Evento adverso: qualquer ocorrência inesperada e indesejável, associado ao uso de produtos 
submetidos ao controle e fiscalização sanitária, sem necessariamente possuir uma relação causal com a 
intervenção. 
VII - Gerenciamento de risco: é a tomada de decisões relativas aos riscos ou a ação para a redução das 
conseqüências ou probabilidade de ocorrência. 



VIII - Hospital: estabelecimento de saúde dotado de internação, meios diagnósticos e terapêuticos, com o 
objetivo de prestar assistência médica curativa e de reabilitação, podendo dispor de atividades de prevenção, 
assistência ambulatorial, atendimento de urgência/emergência e de ensino/pesquisa. 
IX - Humanização da atenção à saúde: valorização da dimensão subjetiva e social, em todas as práticas de 
atenção e de gestão da saúde, fortalecendo o compromisso com os direitos do cidadão, destacando-se o 
respeito às questões de gênero, etnia, raça, religião, cultura, orientação sexual e às populações específicas. 
X - Índice de gravidade ou Índice prognóstico: valor que reflete o grau de disfunção orgânica de um paciente. 
XI - Médico diarista/rotineiro: profissional médico, legalmente habilitado, responsável pela garantia da 
continuidade do plano assistencial e pelo acompanhamento diário de cada paciente.  
XII - Médico plantonista: profissional médico, legalmente habilitado, com atuação em regime de plantões. 
XIII - Microrganismos multirresistentes: microrganismos, predominantemente bactérias, que são resistentes a 
uma ou mais classes de agentes amtimicrobianos. Apesar das denominações de alguns microrganismos 
descreverem resistência a apenas algum agente (exemplo MRSA - Staphylococcus aureus resistente à 
Oxacilina; VRE - Enterococo Resistente à Vancomicina), esses patógenos frequentemente são resistentes à 
maioria dos agentes antimicrobianos disponíveis. 
XIV - Microrganismos de importância clínico-epidemiológica: outros microrganismos definidos pelas CCIH 
como prioritários para monitoramento, prevenção e controle, com base no perfil da microbiota nosocomial e 
na morbi-mortalidade associada a tais microrganismos.  
Esta definição independe do seu perfil de resistência aos antimicrobianos. 
XV - Norma: preceito, regra; aquilo que se estabelece como base a ser seguida. 
XVI - Paciente grave: paciente com comprometimento de um ou mais dos principais sistemas fisiológicos, 
com perda de sua autoregulação, necessitando de assistência contínua. 
XVII - Produtos e estabelecimentos submetidos ao controle e fiscalização sanitária: bens, produtos e 
estabelecimentos que envolvam risco à saúde pública, descritos no Art.8º da Lei nº. 9782, de 26 de janeiro 
de 1999.  
XVIII - Produtos para saúde: são aqueles enquadrados como produto médico ou produto para diagnóstico de 
uso "in vitro". 
XIX - Queixa técnica: qualquer notificação de suspeita de alteração ou irregularidade de um produto ou 
empresa relacionada a aspectos técnicos ou legais, e que poderá ou não causar dano à saúde 
individual e coletiva. 
XX - Regularização junto ao órgão sanitário competente: comprovação que determinado produto ou serviço 
submetido ao controle e fiscalização sanitária obedece à legislação sanitária vigente. 
XXI - Risco: combinação da probabilidade de ocorrência de um dano e a gravidade de tal dano. 
XXII - Rotina: compreende a descrição dos passos dados para a realização de uma atividade ou operação, 
envolvendo, geralmente, mais de um agente. Favorece o planejamento e racionalização da atividade, evitam 
improvisações, na medida em que definem com antecedência os agentes que serão envolvidos, propiciando- 
lhes treinar suas ações, desta forma eliminando ou minimizando os erros. Permite a continuidade das ações 
desenvolvidas, além de fornecer subsídios para a avaliação de cada uma em particular. As rotinas são 
peculiares a cada local.  
XXIII - Sistema de Classificação de Necessidades de Cuidados de Enfermagem: índice de carga de trabalho 
que auxilia a avaliação quantitativa e qualitativa dos recursos humanos de enfermagem necessários para o 
cuidado. 
XXIV - Sistema de Classificação de Severidade da Doença: sistema que permite auxiliar na identificação de 
pacientes graves por meio de indicadores e índices de gravidade calculados a partir de dados colhidos dos 
pacientes. 
XXV - Teste Laboratorial Remoto (TRL): Teste realizado por meio de um equipamento laboratorial situado 
fisicamente fora da área de um laboratório clínico. Também chamado Teste Laboratorial Portátil - TLP, do 
inglês Point-of-care testing - POCT. São exemplos de TLR: glicemia capilar, hemogasometria, eletrólitos 
sanguíneos, marcadores de injúria miocárdia, testes de coagulação automatizados, e outros de natureza 
similar. 
XXVI - Unidade de Terapia Intensiva (UTI): área crítica destinada à internação de pacientes graves, que 
requerem atenção profissional especializada de forma contínua, materiais específicos e tecnologias 
necessárias ao diagnóstico, monitorização e terapia. 
XXVII - Unidade de Terapia Intensiva - Adulto (UTI-A): 
UTI destinada à assistência de pacientes com idade igual ou superior a 18 anos, podendo admitir pacientes 
de 15 a 17 anos, se definido nas normas da instituição. 
XXVIII - Unidade de Terapia Intensiva Especializada: UTI destinada à assistência a pacientes selecionados 
por tipo de doença ou intervenção, como cardiopatas, neurológicos, cirúrgicos, entre outras. 
XXIX - Unidade de Terapia Intensiva Neonatal (UTI-N): UTI destinada à assistência a pacientes admitidos 
com idade entre 0 e 28 dias. 
XXX - Unidade de Terapia Intensiva Pediátrica (UTI-P): UTI destinada à assistência a pacientes com idade 
de 29 dias a 14 ou 18 anos, sendo este limite definido de acordo com as rotinas da instituição. 
XXXI - Unidade de Terapia Intensiva Pediátrica Mista (UTIPm): UTI destinada à assistência a pacientes 
recém-nascidos e pediátricos numa mesma sala, porém havendo separação física entre os ambientes de UTI 
Pediátrica e UTI Neonatal. 
 



CAPÍTULO II 
DAS DISPOSIÇÕES COMUNS A TODAS AS UNIDADES DE TERAPIA INTENSIVA 
Seção I 
Organização 
Art. 5º A Unidade de Terapia Intensiva deve estar localizada em um hospital regularizado junto ao órgão de 
vigilância sanitária municipal ou estadual. 
Parágrafo único. A regularização perante o órgão de vigilância sanitária local se dá mediante a emissão e 
renovação de alvará de licenciamento sanitário, salvo exceções previstas em lei, e é condicionada ao 
cumprimento das disposições especificadas nesta Resolução e outras normas sanitárias vigentes. 
Art. 6º O hospital no qual a Unidade de Terapia Intensiva está localizada deve estar cadastrado e manter 
atualizadas as informações referentes a esta Unidade no Cadastro Nacional de Estabelecimentos 
de Saúde (CNES). 
Art. 7º A direção do hospital onde a UTI está inserida deve garantir: 
I - o provimento dos recursos humanos e materiais necessários ao funcionamento da unidade e à 
continuidade da atenção, em conformidade com as disposições desta RDC; 
II - a segurança e a proteção de pacientes, profissionais e visitantes, inclusive fornecendo equipamentos de 
proteção individual e coletiva. 
Art. 8º A unidade deve dispor de registro das normas institucionais e das rotinas dos procedimentos 
assistenciais e administrativos realizados na unidade, as quais devem ser: 
I - elaboradas em conjunto com os setores envolvidos na assistência ao paciente grave, no que for 
pertinente, em especial com a Comissão de Controle de Infecção Hospitalar. 
II - aprovadas e assinadas pelo Responsável Técnico e pelos coordenadores de enfermagem e de 
fisioterapia;  
III - revisadas anualmente ou sempre que houver a incorporação de novas tecnologias; 
IV - disponibilizadas para todos os profissionais da unidade. 
Art. 9º A unidade deve dispor de registro das normas institucionais e das rotinas relacionadas a 
biossegurança, contemplando, no mínimo, os seguintes itens: 
I - condutas de segurança biológica, química, física, ocupacional e ambiental; 
II - instruções de uso para os equipamentos de proteção individual (EPI) e de proteção coletiva (EPC); 
III - procedimentos em caso de acidentes; 
IV - manuseio e transporte de material e amostra biológica. 
Seção II 
Infraestrutura Física 
Art. 10 Devem ser seguidos os requisitos estabelecidos na RDC/Anvisa n. 50, de 21 de fevereiro de 2002. 
Parágrafo único. A infraestrutura deve contribuir para manutenção da privacidade do paciente, sem, contudo, 
interferir na sua monitorização. 
Art. 11 As Unidades de Terapia Intensiva Adulto, Pediátricas e Neonatais devem ocupar salas distintas e 
exclusivas.  
§ 1º Caso essas unidades sejam contíguas, os ambientes de apoio podem ser compartilhados entre si. 
§ 2º Nas UTI Pediátricas Mistas deve haver uma separação física entre os ambientes de UTI Pediátrica e UTI 
Neonatal. 
Seção III 
Recursos Humanos 
Art. 12 As atribuições e as responsabilidades de todos os profissionais que atuam na unidade devem estar 
formalmente designadas, descritas e divulgadas aos profissionais que atuam na UTI. 
Art. 13 Deve ser formalmente designado um Responsável Técnico médico, um enfermeiro coordenador da 
equipe de enfermagem e um fisioterapeuta coordenador da equipe de fisioterapia, assim como seus 
respectivos substitutos. 
§ 1º O Responsável Técnico deve ter título de especialista em Medicina Intensiva para responder por UTI 
Adulto; habilitação em Medicina Intensiva Pediátrica, para responder por UTI Pediátrica; título de especialista 
em Pediatria com área de atuação em Neonatologia, para responder por UTI Neonatal; 
§ 2º Os coordenadores de enfermagem e de fisioterapia devem ser especialistas em terapia intensiva ou em 
outra especialidade relacionada à assistência ao paciente grave, específica para a modalidade de atuação 
(adulto, pediátrica ou neonatal);  
§ 3º É permitido assumir responsabilidade técnica ou coordenação em, no máximo, 02 (duas) UTI. 
Art. 14 Além do disposto no Artigo 13 desta RDC, deve ser designada uma equipe multiprofissional, 
legalmente habilitada, a qual deve ser dimensionada, quantitativa e qualitativamente, de acordo 
com o perfil assistencial, a demanda da unidade e legislação vigente, contendo, para atuação exclusiva na 
unidade, no mínimo, os seguintes profissionais: 
I - Médico diarista/rotineiro: 01 (um) para cada 10 (dez) leitos ou fração, nos turnos matutino e vespertino, 
com título de especialista em Medicina Intensiva para atuação em UTI Adulto; habilitação em Medicina 
Intensiva Pediátrica para atuação em UTI Pediátrica; título de especialista em Pediatria com área de atuação 
em Neonatologia para atuação em UTI Neonatal; 
II - Médicos plantonistas: no mínimo 01 (um) para cada 10 (dez) leitos ou fração, em cada turno. 
III - Enfermeiros assistenciais: no mínimo 01 (um) para cada 08 (oito) leitos ou fração, em cada turno. 



IV - Fisioterapeutas: no mínimo 01 (um) para cada 10 (dez) leitos ou fração, nos turnos matutino, vespertino 
e noturno, perfazendo um total de 18 horas diárias de atuação; 
V - Técnicos de enfermagem: no mínimo 01 (um) para cada 02 (dois) leitos em cada turno, além de 1 (um) 
técnico de enfermagem por UTI para serviços de apoio assistencial em cada turno;  
VI - Auxiliares administrativos: no mínimo 01 (um) exclusivo da unidade; 
VII - Funcionários exclusivos para serviço de limpeza da unidade, em cada turno. 
Art. 15 Médicos plantonistas, enfermeiros assistenciais, fisioterapeutas e técnicos de enfermagem devem 
estar disponíveis em tempo integral para assistência aos pacientes internados na UTI, durante o horário em 
que estão escalados para atuação na UTI. 
Art. 16 Todos os profissionais da UTI devem estar imunizados contra tétano, difteria, hepatite B e outros 
imunobiológicos, de acordo com a NR 32 - Segurança e Saúde no Trabalho em Serviços de Saúde 
estabelecida pela Portaria MTE/GM n.º 485, de 11 de novembro de 2005. 
Art. 17 A equipe da UTI deve participar de um programa de educação continuada, contemplando, no mínimo: 
I - normas e rotinas técnicas desenvolvidas na unidade;  
II - incorporação de novas tecnologias; 
III - gerenciamento dos riscos inerentes às atividades desenvolvidas na unidade e segurança de pacientes e 
profissionais. 
IV - prevenção e controle de infecções relacionadas à assistência à saúde. 
§ 1º As atividades de educação continuada devem estar registradas, com data, carga horária e lista de 
participantes. 
§ 2º Ao serem admitidos à UTI, os profissionais devem receber capacitação para atuar na unidade. 
Seção IV 
Acesso a Recursos Assistenciais 
Art. 18 Devem ser garantidos, por meios próprios ou terceirizados, os seguintes serviços à beira do leito: 
I - assistência nutricional; 
II - terapia nutricional (enteral e parenteral); 
III - assistência farmacêutica; 
IV - assistência fonoaudiológica; 
V - assistência psicológica; 
VI - assistência odontológica; 
VII - assistência social; 
VIII - assistência clínica vascular; 
IX - assistência de terapia ocupacional para UTI Adulto e Pediátrica 
X - assistência clínica cardiovascular, com especialidade pediátrica nas UTI Pediátricas e Neonatais; 
XI - assistência clínica neurológica; 
XII - assistência clínica ortopédica; 
XIII - assistência clínica urológica; 
XIV - assistência clínica gastroenterológica; 
XV - assistência clínica nefrológica, incluindo hemodiálise; 
XVI - assistência clínica hematológica; 
XVII - assistência hemoterápica; 
XVIII - assistência oftalmológica; 
XIX - assistência de otorrinolaringológica; 
XX - assistência clínica de infectologia; 
XXI - assistência clínica ginecológica; 
XXII - assistência cirúrgica geral em caso de UTI Adulto e 
cirurgia pediátrica, em caso de UTI Neonatal ou UTI Pediátrica; 
XXIII - serviço de laboratório clínico, incluindo microbiologia e hemogasometria; 
XXIV - serviço de radiografia móvel; 
XXV - serviço de ultrassonografia portátil; 
XXVI - serviço de endoscopia digestiva alta e baixa; 
XXVII - serviço de fibrobroncoscopia; 
XXVIII - serviço de diagnóstico clínico e notificação compulsória de morte encefálica. 
 
Art. 19 O hospital em que a UTI está inserida deve dispor, na própria estrutura hospitalar, dos seguintes 
serviços diagnósticos e terapêuticos: 
I - centro cirúrgico; 
II - serviço radiológico convencional; 
III - serviço de ecodopplercardiografia. 
Art. 20 Deve ser garantido acesso aos seguintes serviços diagnósticos e terapêuticos, no hospital onde a UTI 
está inserida ou em outro estabelecimento, por meio de acesso formalizado: 
I- cirurgia cardiovascular, 
II - cirurgia vascular; 
III - cirurgia neurológica; 
IV - cirurgia ortopédica; 
V - cirurgia urológica; 



VI - cirurgia buco-maxilo-facial; 
VII - radiologia intervencionista; 
VIII - ressonância magnética; 
IX - tomografia computadorizada; 
X - anatomia patológica; 
XI - exame comprobatório de fluxo sanguíneo encefálico. 
Seção V 
Processos de Trabalho 
Art. 21 Todo paciente internado em UTI deve receber assistência integral e interdisciplinar. 
Art. 22 A evolução do estado clínico, as intercorrências e os cuidados prestados devem ser registrados pelas 
equipes médica, de enfermagem e de fisioterapia no prontuário do paciente, em cada turno, e atendendo as 
regulamentações dos respectivos conselhos de classe profissional e normas institucionais. 
Art. 23 As assistências farmacêutica, psicológica, fonoaudiológica, social, odontológica, nutricional, de 
terapia nutricional enteral e parenteral e de terapia ocupacional devem estar integradas às demais atividades 
assistenciais prestadas ao paciente, sendo discutidas conjuntamente pela equipe multiprofissional. 
Parágrafo único. A assistência prestada por estes profissionais deve ser registrada, assinada e datada no 
prontuário do paciente, de forma legível e contendo o número de registro no respectivo conselho de classe 
profissional. 
Art. 24 Devem ser assegurados, por todos os profissionais que atuam na UTI, os seguintes itens: 
I - preservação da identidade e da privacidade do paciente, assegurando um ambiente de respeito e 
dignidade;  
II - fornecimento de orientações aos familiares e aos pacientes, quando couber, em linguagem clara, sobre o 
estado de saúde e a assistência a ser prestada desde a admissão até a alta;  
III - ações de humanização da atenção à saúde;  
IV - promoção de ambiência acolhedora; 
V - incentivo à participação da família na atenção ao paciente, quando pertinente. 
Art. 25 A presença de acompanhantes em UTI deve ser normatizada pela instituição, com base na legislação 
vigente. 
Art. 26 O paciente consciente deve ser informado quanto aos procedimentos a que será submetido e sobre 
os cuidados requeridos para execução dos mesmos. 
Parágrafo único. O responsável legal pelo paciente deve ser informado sobre as condutas clínicas e 
procedimentos a que o mesmo será submetido. 
Art. 27 Os critérios para admissão e alta de pacientes na UTI devem ser registrados, assinados pelo 
Responsável Técnico e divulgados para toda a instituição, além de seguir legislação e normas institucionais 
vigentes.  
Art. 28 A realização de testes laboratoriais remotos (TLR) nas dependências da UTI está condicionada ao 
cumprimento das disposições da Resolução da Diretoria Colegiada da Anvisa - RDC nº 302, de 13 de 
outubro de 2005.  
Seção VI 
Transporte de Pacientes 
Art. 29 Todo paciente grave deve ser transportado com o acompanhamento contínuo, no mínimo, de um 
médico e de um enfermeiro, ambos com habilidade comprovada para o atendimento de urgência e 
emergência. 
Art. 30 Em caso de transporte intra-hospitalar para realização de algum procedimento diagnóstico ou 
terapêutico, os dados do prontuário devem estar disponíveis para consulta dos profissionais do setor de 
destino. 
Art. 31 Em caso de transporte inter-hospitalar de paciente grave, devem ser seguidos os requisitos 
constantes na Portaria GM/MS n. 2048, de 05 de novembro de 2002. 
Art. 32 Em caso de transferência inter-hospitalar por alta da UTI, o paciente deverá ser acompanhado de um 
relatório de transferência, o qual será entregue no local de destino do paciente; 
Parágrafo único. O relatório de transferência deve conter, no mínimo: 
I - dados referentes ao motivo de internação na UTI e diagnósticos de base; 
II - dados referentes ao período de internação na UTI, incluindo realização de procedimentos invasivos, 
intercorrências, infecções, transfusões de sangue e hemoderivados, tempo de permanência em assistência 
ventilatória mecânica invasiva e não-invasiva, realização de diálise e exames diagnósticos; 
III - dados referentes à alta e ao preparatório para a transferência, incluindo prescrições médica e de 
enfermagem do dia, especificando aprazamento de horários e cuidados administrados antes 
da transferência; perfil de monitorização hemodinâmica, equilíbrio ácido-básico, balanço hídrico e sinais 
vitais das últimas 24 horas. 
Seção VII 
Gerenciamento de Riscos e Notificação de Eventos Adversos Art. 33 Deve ser realizado gerenciamento dos 
riscos inerentes às atividades realizadas na unidade, bem como aos produtos submetidos ao controle e 
fiscalização sanitária. 
Art. 34 O estabelecimento de saúde deve buscar a redução e minimização da ocorrência dos eventos 
adversos relacionados a:  
I - procedimentos de prevenção, diagnóstico, tratamento ou reabilitação do paciente; 



II - medicamentos e insumos farmacêuticos; 
III - produtos para saúde, incluindo equipamentos; 
IV - uso de sangue e hemocomponentes; 
V - saneantes; 
VI - outros produtos submetidos ao controle e fiscalização sanitária utilizados na unidade. 
Art. 35 Na monitorização e no gerenciamento de risco, a equipe da UTI deve: 
I - definir e monitorar indicadores de avaliação da prevenção ou redução dos eventos adversos pertinentes à 
unidade; 
II - coletar, analisar, estabelecer ações corretivas e notificar eventos adversos e queixas técnicas, conforme 
determinado pelo órgão sanitário competente. 
Art. 36 Os eventos adversos relacionados aos itens dispostos no Art. 35 desta RDC devem ser notificados à 
gerência de risco ou outro setor definido pela instituição, de acordo com as normas institucionais. 
Seção VIII 
Prevenção e Controle de Infecções Relacionadas à Assistência à Saúde 
Art. 37 Devem ser cumpridas as medidas de prevenção e controle de infecções relacionadas à assistência à 
saúde (IRAS) definidas pelo Programa de Controle de Infecção do hospital. 
Art. 38 As equipes da UTI e da Comissão de Controle de Infecção Hospitalar - CCIH - são responsáveis 
pelas ações de prevenção e controle de IRAS. 
Art. 39 A CCIH deve estruturar uma metodologia de busca ativa das infecções relacionadas a dispositivos 
invasivos, dos microrganismos multirresistentes e outros microrganismos de importância clínico-
epidemiológica, além de identificação precoce de surtos.  
Art. 40 A equipe da UTI deve colaborar com a CCIH na vigilância epidemiológica das IRAS e com o 
monitoramento de microrganismos multirresistentes na unidade. 
Art. 41 A CCIH deve divulgar os resultados da vigilância das infecções e perfil de sensibilidade dos 
microrganismos à equipe multiprofissional da UTI, visando a avaliação periódica das medidas de prevenção 
e controle das IRAS. 
Art. 42 As ações de prevenção e controle de IRAS devem ser baseadas na avaliação dos indicadores da 
unidade. 
Art. 43 A equipe da UTI deve aderir às medidas de precaução padrão, às medidas de precaução baseadas 
na transmissão (contato, gotículas e aerossóis) e colaborar no estímulo ao efetivo cumprimento das mesmas. 
Art. 44 A equipe da UTI deve orientar visitantes e acompanhantes quanto às ações que visam a prevenção e 
o controle de infecções, baseadas nas recomendações da CCIH. 
Art. 45 A equipe da UTI deve proceder ao uso racional de antimicrobianos, estabelecendo normas e rotinas 
de forma interdisciplinar e em conjunto com a CCIH, Farmácia Hospitalar e Laboratório de Microbiologia. 
Art. 46 Devem ser disponibilizados os insumos, produtos, equipamentos e instalações necessários para as 
práticas de higienização de mãos de profissionais de saúde e visitantes. 
§ 1º Os lavatórios para higienização das mãos devem estar disponibilizados na entrada da unidade, no posto 
de enfermagem e em outros locais estratégicos definidos pela CCIH e possuir dispensador com sabonete 
líquido e papel toalha. 
§ 2º As preparações alcoólicas para higienização das mãos devem estar disponibilizadas na entrada da 
unidade, entre os leitos e em outros locais estratégicos definidos pela CCIH.  
Art. 47 O Responsável Técnico e os coordenadores de enfermagem e de fisioterapia devem estimular a 
adesão às práticas de higienização das mãos pelos profissionais e visitantes. 
Seção IX 
Avaliação 
Art. 48 Devem ser monitorados e mantidos registros de avaliações do desempenho e do padrão de 
funcionamento global da UTI, assim como de eventos que possam indicar necessidade de melhoria da 
qualidade da assistência, com o objetivo de estabelecer medidas de controle ou redução dos mesmos. 
§ 1º Deve ser calculado o Índice de Gravidade / Índice Prognóstico dos pacientes internados na UTI por meio 
de um Sistema de Classificação de Severidade de Doença recomendado por literatura científica 
especializada. 
§ 2º O Responsável Técnico da UTI deve correlacionar a mortalidade geral de sua unidade com a 
mortalidade geral esperada, de acordo com o Índice de gravidade utilizado. 
§ 3º Devem ser monitorados os indicadores mencionados na Instrução Normativa nº 4, de 24 de fevereiro de 
2010, da ANVISA 
§4º Estes dados devem estar em local de fácil acesso e ser disponibilizados à Vigilância Sanitária durante a 
inspeção sanitária ou quando solicitado. 
Art. 49 Os pacientes internados na UTI devem ser avaliados por meio de um Sistema de Classificação de 
Necessidades de Cuidados de Enfermagem recomendado por literatura científica especializada. 
§1º O enfermeiro coordenador da UTI deve correlacionar as necessidades de cuidados de enfermagem com 
o quantitativo de pessoal disponível, de acordo com um instrumento de medida utilizado. 
§2º Os registros desses dados devem estar disponíveis mensalmente, em local de fácil acesso. 
Seção X 
Recursos Materiais 
Art. 50 A UTI deve dispor de materiais e equipamentos de acordo com a complexidade do serviço e 
necessários ao atendimento de sua demanda. 



Art. 51 Os materiais e equipamentos utilizados, nacionais ou importados, devem estar regularizados junto à 
ANVISA, de acordo com a legislação vigente. 
Art. 52 Devem ser mantidas na unidade instruções escritas referentes à utilização dos equipamentos e 
materiais, que podem ser substituídas ou complementadas por manuais do fabricante em língua portuguesa. 
Art. 53 Quando houver terceirização de fornecimento de equipamentos médico-hospitalares, deve ser 
estabelecido contrato formal entre o hospital e a empresa contratante. 
Art. 54 Os materiais e equipamentos devem estar íntegros, limpos e prontos para uso. 
Art. 55 Devem ser realizadas manutenções preventivas e corretivas nos equipamentos em uso e em reserva 
operacional, de acordo com periodicidade estabelecida pelo fabricante ou pelo serviço de engenharia clínica 
da instituição. 
Parágrafo único. Devem ser mantidas na unidade cópias do calendário de manutenções preventivas e o 
registro das manutenções realizadas. 
CAPÍTULO III 
DOS REQUISITOS ESPECÍFICOS PARA UNIDADES DE TERAPIA INTENSIVA ADULTO 
Seção I 
Recursos Materiais 
Art. 56 Devem estar disponíveis, para uso exclusivo da UTI Adulto, materiais e equipamentos de acordo com 
a faixa etária e biotipo do paciente. 
Art. 57 Cada leito de UTI Adulto deve possuir, no mínimo, os seguintes equipamentos e materiais: 
I - cama hospitalar com ajuste de posição, grades laterais e rodízios; 
II - equipamento para ressuscitação manual do tipo balão auto-inflável, com reservatório e máscara facial: 
01(um) por leito, com reserva operacional de 01 (um) para cada 02 (dois) leitos;  
III - estetoscópio; 
IV - conjunto para nebulização; 
V - quatro (04) equipamentos para infusão contínua e controlada de fluidos ("bomba de infusão"), com 
reserva operacional de 01 (um) equipamento para cada 03 (três) leitos: 
VI - fita métrica; 
VII - equipamentos e materiais que permitam monitorização contínua de: 
a) freqüência respiratória; 
b) oximetria de pulso; 
c) freqüência cardíaca; 
d) cardioscopia; 
e) temperatura; 
f) pressão arterial não-invasiva. 
Art. 58 Cada UTI Adulto deve dispor, no mínimo, de: 
I - materiais para punção lombar; 
II - materiais para drenagem liquórica em sistema fechado; 
III - oftalmoscópio; 
IV - otoscópio; 
V - negatoscópio; 
VI - máscara facial que permite diferentes concentrações de Oxigênio: 01 (uma) para cada 02 (dois) leitos; 
VII - materiais para aspiração traqueal em sistemas aberto e fechado; 
VIII - aspirador a vácuo portátil; 
IX - equipamento para mensurar pressão de balonete de tubo/cânula endotraqueal ("cuffômetro"); 
X - ventilômetro portátil; 
XI - capnógrafo: 01 (um) para cada 10 (dez) leitos; 
XII - ventilador pulmonar mecânico microprocessado: 01 (um) para cada 02 (dois) leitos, com reserva 
operacional de 01 (um) equipamento para cada 05 (cinco) leitos, devendo dispor, cada equipamento 
de, no mínimo, 02 (dois) circuitos completos,  
XIII - equipamento para ventilação pulmonar mecânica não invasiva: 01(um) para cada 10 (dez) leitos, 
quando o ventilador pulmonar mecânico microprocessado não possuir recursos para realizar a 
modalidade de ventilação não invasiva; 
XIV - materiais de interface facial para ventilação pulmonar não invasiva 01 (um) conjunto para cada 05 
(cinco) leitos;  
XV - materiais para drenagem torácica em sistema fechado;  
XVI - materiais para traqueostomia; 
XVII - foco cirúrgico portátil; 
XVIII - materiais para acesso venoso profundo; 
XIX - materiais para flebotomia; 
XX - materiais para monitorização de pressão venosa central; 
XXI - materiais e equipamento para monitorização de pressão arterial invasiva: 01 (um) equipamento para 
cada 05 (cinco) leitos, com reserva operacional de 01 (um) equipamento para cada 10 (dez) leitos; 
XXII - materiais para punção pericárdica; 
XXIII - monitor de débito cardíaco; 
XXIV - eletrocardiógrafo portátil: 01 (um) equipamento para cada 10 (dez) leitos; 



XXV - kit ("carrinho") contendo medicamentos e materiais para atendimento às emergências: 01 (um) para 
cada 05 (cinco) leitos ou fração; 
XXVI - equipamento desfibrilador e cardioversor, com bateria: 01 (um) para cada 05 (cinco) leitos; 
XXVII - marcapasso cardíaco temporário, eletrodos e gerador: 01 (um) equipamento para cada 10 (dez) 
leitos; 
XXVIII - equipamento para aferição de glicemia capilar, específico para uso hospitalar: 01 (um) para cada 05 
(cinco) leitos;  
XXIX - materiais para curativos; 
XXX - materiais para cateterismo vesical de demora em sistema fechado; 
XXXI - dispositivo para elevar, transpor e pesar o paciente; 
XXXII - poltrona com revestimento impermeável, destinada à assistência aos pacientes: 01 (uma) para cada 
05 leitos ou fração. 
XXXIII - maca para transporte, com grades laterais, suporte para soluções parenterais e suporte para cilindro 
de oxigênio: 1 (uma) para cada 10 (dez) leitos ou fração; 
XXXIV - equipamento(s) para monitorização contínua de múltiplos parâmetros (oximetria de pulso, pressão 
arterial não-invasiva; cardioscopia; freqüência respiratória) específico(s) para transporte, com bateria: 1 (um) 
para cada 10 (dez) leitos ou fração;  
XXXV - ventilador mecânico específico para transporte, com bateria: 1(um) para cada 10 (dez) leitos ou 
fração; 
XXXVI - kit ("maleta") para acompanhar o transporte de pacientes graves, contendo medicamentos e 
materiais para atendimento às emergências: 01 (um) para cada 10 (dez) leitos ou fração; 
XXXVII - cilindro transportável de oxigênio; 
XXXVIII - relógios e calendários posicionados de forma a permitir visualização em todos os leitos. 
XXXIX - refrigerador, com temperatura interna de 2 a 8°C, de uso exclusivo para guarda de medicamentos, 
com monitorização e registro de temperatura. 
Art. 59 Outros equipamentos ou materiais podem substituir os listados neste regulamento técnico, desde que 
tenham comprovada sua eficácia propedêutica e terapêutica e sejam regularizados pela Anvisa. 
Art. 60 Os kits para atendimento às emergências, referidos nos incisos XXV e XXXVI do Art 58, devem 
conter, no mínimo: ressuscitador manual com reservatório, cabos e lâminas de laringoscópio, tubos/cânulas 
endotraqueais, fixadores de tubo endotraqueal, cânulas de Guedel e fio guia estéril. 
§1º Demais materiais e medicamentos a compor estes kits devem seguir protocolos assistenciais para este 
fim, padronizados pela unidade e baseados em evidências científicas. 
§2º A quantidade dos materiais e medicamentos destes kits deve ser padronizada pela unidade, de acordo 
com sua demanda.  
§3º Os materiais utilizados devem estar de acordo com a faixa etária e biotipo do paciente (lâminas de 
laringoscópio, tubos endotraqueais de tamanhos adequados, por exemplo); 
§4º A unidade deve fazer uma lista com todos os materiais e medicamentos a compor estes kits e garantir 
que estejam sempre prontos para uso. 
CAPÍTULO IV 
DOS REQUISITOS ESPECÍFICOS PARA UNIDADES DE TERAPIA INTENSIVA PEDIÁTRICAS 
Seção I 
Recursos Materiais 
Art. 61 Devem estar disponíveis, para uso exclusivo da UTI Pediátrica, materiais e equipamentos de acordo 
com a faixa etária e biotipo do paciente. 
Art. 62 Cada leito de UTI Pediátrica deve possuir, no mínimo, os seguintes equipamentos e materiais: 
I - berço hospitalar com ajuste de posição, grades laterais e rodízios; 
II - equipamento para ressuscitação manual do tipo balão auto-inflável, com reservatório e máscara facial: 
01(um) por leito, com reserva operacional de 01 (um) para cada 02 (dois) leitos;  
III - estetoscópio; 
IV - conjunto para nebulização; 
V - Quatro (04) equipamentos para infusão contínua e controlada de fluidos ("bomba de infusão"), com 
reserva operacional de 01 (um) para cada 03 (três) leitos; 
VI - fita métrica; 
VII - poltrona removível, com revestimento impermeável, destinada ao acompanhante: 01 (uma) por leito; 
VIII - equipamentos e materiais que permitam monitorização contínua de: 
a) freqüência respiratória; 
b) oximetria de pulso; 
c) freqüência cardíaca; 
d) cardioscopia; 
e) temperatura; 
f) pressão arterial não-invasiva. 
Art. 63 Cada UTI Pediátrica deve dispor, no mínimo, de: 
I - berço aquecido de terapia intensiva: 1(um) para cada 5 (cinco) leitos; 
II - estadiômetro; 
III - balança eletrônica portátil; 
IV - oftalmoscópio; 



V - otoscópio; 
VI - materiais para punção lombar; 
VII - materiais para drenagem liquórica em sistema fechado; 
VIII - negatoscópio; 
IX - capacetes ou tendas para oxigenoterapia; 
X - máscara facial que permite diferentes concentrações de Oxigênio: 01 (um) para cada 02 (dois) leitos; 
XI - materiais para aspiração traqueal em sistemas aberto e fechado; 
XII - aspirador a vácuo portátil; 
XIII - equipamento para mensurar pressão de balonete de tubo/cânula endotraqueal ("cuffômetro"); 
XIV - capnógrafo: 01 (um) para cada 10 (dez) leitos; 
XV - ventilador pulmonar mecânico microprocessado: 01 (um) para cada 02 (dois) leitos, com reserva 
operacional de 01 (um) equipamento para cada 05 (cinco) leitos, devendo dispor cada equipamento de, no 
mínimo, 02 (dois) circuitos completos. 
XVI - equipamento para ventilação pulmonar não-invasiva: 01(um) para cada 10 (dez) leitos, quando o 
ventilador pulmonar microprocessado não possuir recursos para realizar a modalidade de ventilação não 
invasiva; 
XVII - materiais de interface facial para ventilação pulmonar não-invasiva: 01 (um) conjunto para cada 05 
(cinco) leitos; 
XVIII - materiais para drenagem torácica em sistema fechado; 
XIX - materiais para traqueostomia; 
XX - foco cirúrgico portátil; 
XXI - materiais para acesso venoso profundo, incluindo cateterização venosa central de inserção periférica 
(PICC); 
XXII - material para flebotomia; 
XXIII - materiais para monitorização de pressão venosa central; 
XXIV - materiais e equipamento para monitorização de pressão arterial invasiva: 01 (um) equipamento para 
cada 05 (cinco) leitos, com reserva operacional de 01 (um) equipamento para cada 10 (dez) leitos; 
XXV - materiais para punção pericárdica; 
XXVI - eletrocardiógrafo portátil; 
XXVII - kit ("carrinho") contendo medicamentos e materiais para atendimento às emergências: 01 (um) para 
cada 05 (cinco) leitos ou fração; 
XXVIII - equipamento desfibrilador e cardioversor, com bateria, na unidade; 
XXIX - marcapasso cardíaco temporário, eletrodos e gerador: 01 (um) equipamento para a unidade; 
XXX - equipamento para aferição de glicemia capilar, específico para uso hospitalar: 01 (um) para cada 05 
(cinco) leitos ou fração; 
XXXI - materiais para curativos; 
XXXII - materiais para cateterismo vesical de demora em sistema fechado; 
XXXIII - maca para transporte, com grades laterais, com suporte para equipamento de infusão controlada de 
fluidos e suporte para cilindro de oxigênio: 01 (uma) para cada 10 (dez) leitos ou fração; 
XXXIV - equipamento(s) para monitorização contínua de múltiplos parâmetros (oximetria de pulso, pressão 
arterial não-invasiva; cardioscopia; freqüência respiratória) específico para transporte, com bateria: 01 (um) 
para cada 10 (dez) leitos ou fração;  
XXXV - ventilador pulmonar específico para transporte, com bateria: 01 (um) para cada 10 (dez) leitos ou 
fração; 
XXXVI - kit ("maleta") para acompanhar o transporte de pacientes graves, contendo medicamentos e 
materiais para atendimento às emergências: 01 (um) para cada 10 (dez) leitos ou fração; 
XXXVII - cilindro transportável de oxigênio; 
XXXVIII - relógio e calendário de parede; 
XXXIX - refrigerador, com temperatura interna de 2 a 8°C, de uso exclusivo para guarda de medicamentos, 
com monitorização e registro de temperatura. 
Art. 64 Outros equipamentos ou materiais podem substituir os listados neste regulamento técnico, desde que 
tenham comprovada sua eficácia propedêutica e terapêutica e sejam regularizados pela Anvisa. 
Art. 65 Os kits para atendimento às emergências, referidos nos incisos XXVII e XXXVI do Art 63, devem 
conter, no mínimo: ressuscitador manual com reservatório, cabos e lâminas de laringoscópio, tubos/cânulas 
endotraqueais, fixadores de tubo endotraqueal, cânulas de Guedel e fio guia estéril. 
§1º Demais materiais e medicamentos a compor estes kits devem seguir protocolos assistenciais para este 
fim, padronizados pela unidade e baseados em evidências científicas.  
§2º A quantidade dos materiais e medicamentos destes kits deve ser padronizada pela unidade, de acordo 
com sua demanda. 
§3º Os materiais utilizados devem estar de acordo com a faixa etária e biotipo do paciente (lâminas de 
laringoscópio, tubos endotraqueais de tamanhos adequados, por exemplo);  
§4º A unidade deve fazer uma lista com todos os materiais e medicamentos a compor estes kits e garantir 
que estejam sempre prontos para uso. 
Seção II 
UTI Pediátrica Mista 



Art. 66 As UTI Pediátricas Mistas, além dos requisitos comuns a todas as UTI, também devem atender aos 
requisitos relacionados aos recursos humanos, assistenciais e materiais estabelecidos para UTI pediátrica e 
neonatal concomitantemente.  
Parágrafo único. A equipe médica deve conter especialistas em Terapia Intensiva Pediátrica e especialistas 
em Neonatologia.  
CAPÍTULO V 
DOS REQUISITOS ESPECÍFICOS PARA UNIDADES DE TERAPIA INTENSIVA NEONATAIS 
Seção I 
Recursos Materiais 
Art. 67 Devem estar disponíveis, para uso exclusivo da UTI Neonatal, materiais e equipamentos de acordo 
com a faixa etária e biotipo do paciente. 
Art. 68 Cada leito de UTI Neonatal deve possuir, no mínimo, os seguintes equipamentos e materiais: 
I - incubadora com parede dupla; 
II - equipamento para ressuscitação manual do tipo balão auto-inflável com reservatório e máscara facial: 
01(um) por leito, com reserva operacional de 01 (um) para cada 02 (dois) leitos; III - estetoscópio; 
IV - conjunto para nebulização; 
V - Dois (02) equipamentos tipo seringa para infusão contínua e controlada de fluidos ("bomba de infusão"), 
com reserva operacional de 01 (um) para cada 03 (três) leitos; 
VI - fita métrica; 
VII - equipamentos e materiais que permitam monitorização contínua de: 
a) freqüência respiratória; 
b) oximetria de pulso; 
c) freqüência cardíaca; 
d) cardioscopia; 
e) temperatura; 
f) pressão arterial não-invasiva. 
Art. 69 Cada UTI Neonatal deve dispor, no mínimo, de: 
I - berços aquecidos de terapia intensiva para 10% dos leitos; 
II - equipamento para fototerapia: 01 (um) para cada 03 (três) leitos; 
III - estadiômetro; 
IV - balança eletrônica portátil: 01 (uma) para cada 10 (dez) leitos; 
V - oftalmoscópio; 
VI - otoscópio; 
VII - material para punção lombar; 
VIII - material para drenagem liquórica em sistema fechado; 
IX - negatoscópio; 
X - capacetes e tendas para oxigenoterapia: 1 (um) equipamento para cada 03 (três) leitos, com reserva 
operacional de 1 (um) para cada 5 (cinco) leitos; 
XI - materiais para aspiração traqueal em sistemas aberto e fechado; 
XII - aspirador a vácuo portátil; 
XIII - capnógrafo: 01 (um) para cada 10 (dez) leitos; 
XIV - ventilador pulmonar mecânico microprocessado: 01 (um) para cada 02 (dois) leitos, com reserva 
operacional de 01 (um) equipamento para cada 05 (cinco) leitos devendo dispor cada equipamento de, no 
mínimo, 02 (dois) circuitos completos. 
XV - equipamento para ventilação pulmonar não-invasiva: 01(um) para cada 05 (cinco) leitos, quando o 
ventilador pulmonar microprocessado não possuir recursos para realizar a modalidade de ventilação não 
invasiva; 
XVI - materiais de interface facial para ventilação pulmonar não invasiva (máscara ou pronga): 1 (um) por 
leito. 
XVII - materiais para drenagem torácica em sistema fechado;  
XVIII - material para traqueostomia; 
XIX - foco cirúrgico portátil; 
XX - materiais para acesso venoso profundo, incluindo cateterização venosa central de inserção periférica 
(PICC); 
XXI - material para flebotomia; 
XXII - materiais para monitorização de pressão venosa central; 
XXIII - materiais e equipamento para monitorização de pressão arterial invasiva; 
XXIV - materiais para cateterismo umbilical e exsanguíneo transfusão; 
XXV - materiais para punção pericárdica; 
XXVI - eletrocardiógrafo portátil disponível no hospital; 
XXVII - kit ("carrinho") contendo medicamentos e materiais para atendimento às emergências: 01 (um) para 
cada 05 (cinco) leitos ou fração; 
XXVIII - equipamento desfibrilador e cardioversor, com bateria, na unidade; 
XXIX - equipamento para aferição de glicemia capilar, específico para uso hospitalar: 01 (um) para cada 05 
(cinco) leitos ou fração, sendo que as tiras de teste devem ser específicas para neonatos;  
XXX - materiais para curativos; 



XXXI - materiais para cateterismo vesical de demora em sistema fechado; 
XXXII - incubadora para transporte, com suporte para equipamento de infusão controlada de fluidos e 
suporte para cilindro de oxigênio: 01 (uma) para cada 10 (dez) leitos ou fração; 
XXXIII - equipamento(s) para monitorização contínua de múltiplos parâmetros (oximetria de pulso, 
cardioscopia) específico para transporte, com bateria: 01 (um) para cada 10 (dez) leitos ou fração; 
XXXIV - ventilador pulmonar específico para transporte, com bateria: 01 (um) para cada 10 (dez) leitos ou 
fração; 
XXXV - kit ("maleta") para acompanhar o transporte de pacientes graves, contendo medicamentos e 
materiais para atendimento às emergências: 01 (um) para cada 10 (dez) leitos ou fração.  
XXXVI - cilindro transportável de oxigênio; 
XXXVII - relógio e calendário de parede; 
XXXVIII - poltronas removíveis, com revestimento impermeável, para acompanhante: 01 (uma) para cada 05 
leitos ou fração; 
XXXIX - refrigerador, com temperatura interna de 2 a 8°C, de uso exclusivo para guarda de medicamentos: 
01 (um) por unidade, com conferência e registro de temperatura a intervalos máximos de 24 horas. 
Art. 70 Outros equipamentos ou materiais podem substituir os listados neste regulamento técnico, desde que 
tenham comprovada sua eficácia propedêutica e terapêutica e sejam regularizados pela ANVISA. 
Art. 71 Os kits para atendimento às emergências referidos nos incisos XXVII e XXXV do Art 69 devem 
conter, no mínimo: ressuscitador manual com reservatório, cabos e lâminas de laringoscópio, tubos/cânulas 
endotraqueais, fixadores de tubo endotraqueal, cânulas de Guedel e fio guia estéril. 
§1º Demais materiais e medicamentos a compor estes kits devem seguir protocolos assistenciais para este 
fim, padronizados pela unidade e baseados em evidências científicas. 
§2º A quantidade dos materiais e medicamentos destes kits deve ser padronizada pela unidade, de acordo 
com sua demanda.  
§3º Os materiais utilizados devem estar de acordo com a faixa etária e biotipo do paciente (lâminas de 
laringoscópio, tubos endotraqueais de tamanhos adequados, por exemplo); 
§4º A unidade deve fazer uma lista com todos os materiais e medicamentos a compor estes kits e garantir 
que estejam sempre prontos para uso. 
CAPÍTULO VI 
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS 
Art. 72 Os estabelecimentos abrangidos por esta Resolução têm o prazo de 180 (cento e oitenta) dias 
contados a partir da data de sua publicação para promover as adequações necessárias do serviço 
para cumprimento da mesma. 
§ 1º Para cumprimento dos Artigos 13, 14 e 15 da Seção III - Recursos Humanos e do Art 51 da Seção IX - 
Avaliação do Capítulo II, assim como da Seção I - Recursos Materiais dos Capítulos III, IV e V estabelece-se 
o prazo de 03 (três) anos;  
§ 2º A partir da publicação desta Resolução, os novos estabelecimentos e aqueles que pretendem reiniciar 
suas atividades devem atender na íntegra às exigências nela contidas, previamente ao início de seu 
funcionamento. 
Art. 73 O descumprimento das disposições contidas nesta Resolução constitui infração sanitária, nos termos 
da Lei n. 6.437, de 20 de agosto de 1977, sem prejuízo das responsabilidades civil, administrativa 
e penal cabíveis. 
Art. 74 Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
DIRCEU RAPOSO DE MELLO 
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1. HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPÁ – HU/UNIFAP  

1.1 CONTEXTUALIZAÇÃO 
 

Considerando o Processo SEI nº 23477.022037/2018-2, com recomendações dispostas no 

Relatório de Auditoria TC-012.654/2018-3, que trata de obras de construção do Hospital Universitário da 

Universidade Federal do Amapá (UNIFAP) e consequente Acórdão 2104/2018-TCU-Plenário, 

Considerando que foi constituído um Plano de Ação, e nesse contexto, o Serviço de 

Planejamento Assistencial (SPA/CGAH/DAS), unidade vinculada à Diretoria de Atenção à Saúde da 

Ebserh, ficou responsável por: revisar o Perfil Assistencial, projetar cenários e validá-lo com o Gestor de 

Saúde local e com a UNIFAP, contemplando uma série de atividades relacionadas, 

Considerando que o Perfil Assistencial proposto incialmente fora elaborado com base no estudo 

sociodemográfico, estudo epidemiológico e das necessidades de saúde do Estado do Amapá, Região 

de Saúde e Município de Macapá. 

Considerando que, a partir de tal estudo, foram realizadas discussões e, nesse contexto, 

contempladas a avaliação das necessidades evidenciadas pela Universidade Federal do Amapá 

(UNIFAP) e pelos Gestores do SUS (estadual e municipal), além de estudos da disponibilidade de 

recursos humanos no Estado e estudos das necessidades para o ensino e pesquisa, 

Considerando que houve reuniões com a Comissão Técnica da UNIFAP e gestores de saúde 

municipal e estadual em 15/05/2019 (videoconferência com participação dos docentes da UNIFAP – 

Professor Marcos Roberto, Professor André Tadeu, Professor Anderson Walter e Professor Max 

Alcolumbre), 06/06/2019 (videoconferência com participação de representantes da Secretaria Estadual 

e Municipal de Saúde e membros da Comissão Técnica), 26 a 28/06/2019 (visita técnica da Ebserh em 

Macapá),  

Considerando que, no período de 26 a 28 de junho de 2019, houve uma visita técnica em 

Macapá da equipe da Ebserh, para apresentação da proposta de perfil assistencial planejado até então, 

com representações da Diretoria de Atenção à Saúde, da Diretoria de Administração e Infraestrutura, da 

Diretoria de Tecnologia da Informação – DTI e da Diretoria Vice-Presidência Executiva, com participação 

da Comissão Técnica da UNIFAP e de representantes da gestão de saúde municipal e estadual, 

Considerando os estudos elaborados e discussões realizadas, o Serviço de Planejamento 

Assistencial apresentou uma proposta inicial para o perfil assistencial a qual foi anexada ao Processo 

SEI n° 23477.022037/2018-25 (Documento 2510069), em 19 de agosto de 2019, assim como fora 

encaminhada à Comissão Técnica da UNIFAP, por e-mail, em 27 de agosto de 2019, para ciência e 

providências que entendessem como pertinentes, a saber: 
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Hospital Geral, pequeno porte (< 200 leitos, tipologia EBSERH), com atendimento pediátrico 

clínico e cirúrgico, traumato-ortopédico, clínico e cirúrgico adulto, que contará com uma estrutura 

de 194 leitos hospitalares, atendimento ambulatorial, unidade admissional referenciada para o 

atendimento adulto (clínico, cirúrgico e trauma) e referência para o atendimento pediátrico 

regulado pelo gestor local, 

No período de 08 a 10 de outubro de 2019, uma equipe técnica da Ebserh esteve novamente 

em Macapá para visitar as instalações do Hospital, assim como para reuniões com a Comissão Técnica 

da UNIFAP e gestores locais de saúde, com o intuito de apresentar formalmente a proposta incial de 

perfil assistencial para validação da Comissão e para ciência dos gestores de saúde locais, bem como 

tratar de assuntos pertinentes à infraestrutura física, ao parque tecnológico e sua aquisição, à logística 

de contratação de terceiros para serviços envolvendo a hotelaria do Hospital, assim como verificar o 

andamento da obra. Dessa forma, a equipe técnica da Ebserh foi composta por membros da Diretoria 

de Atenção à Saúde, Diretoria de Gestão de Pessoas, Diretoria de Administração e Infraestrutura e 

Diretoria Vice-Presidência Executiva. 

Após a apresentação da proposta inicial de perfil assistencial e da situação das necessidades 

de recursos humanos para o Hospital, a Comissão Técnica da UNIFAP não validou o planejamento 

previsto que contemplava diferentes fases de implantação para atendimento do perfil assistencial até 

então delineado.   

Assim, durante a visita, o planejamento das atividades programadas para o período de 08 a 10 

de outubro de 2019 passou por alterações, tendo em vista o posicionamento da Comissão Técnica da 

UNIFAP. 

Com isso, foram realizadas as seguintes reuniões durante a visita: 

− Reunião com o Ministério Público Federal para esclarecimentos acerca das atividades 

relacionadas ao HU-UNIFAP (09/10 - manhã); 

− Reunião com os docentes das áreas assistenciais que não seriam abertas inicialmente, 

para melhor compreensão dos motivos da não abertura de determinados serviços, 

assim como proposições de soluções que atendessem aos anseios da Universidade 

(09/10 - tarde); 

− Reunião com as áreas responsáveis pela aquisição de equipamentos, referências para 

tratativas da hotelaria e responsáveis pelo acompanhamento da obra (09/10 - manhã); 

− Visita da equipe técnica, UNIFAP e gestor local de saúde à obra para proposições de 

adequações físicas que contemplassem a implantação de determinados serviços como 

a obstetrícia e a reabilitação física (10/10 - manhã); 
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− Reunião de alinhamento e encaminhamentos junto à Reitoria da UNIFAP (10/10 – final 

da manhã). 

Portanto, após o retorno da equipe técnica da Ebserh à sede da empresa, foram definidas 

atividades relacionadas à revisão da implantação dos serviços assistenciais até então propostos, assim 

como revisão da necessidade de alterações estruturais para contemplar os serviços não elencados na 

proposta inicial de perfil. 

Considerando o contexto acima explicitado, houve a revisão e adequação dos serviços relativos 

ao perfil assistencial para o HU-UNIFAP, desconsiderando as questões pertinentes a recursos humanos 

e levando em conta a estrutura física pensada para a primeira etapa de entrega de obra do Hospital, ou 

seja, contemplando todas as áreas físicas que constam no projeto arquitetônico em execução, assim 

como as necessidades de adequações estruturais. 

A partir dessa revisão, foi elaborado novo relatório de serviços assistenciais, sem contemplar as 

projeções previstas para os serviços, o qual foi disponibilizado à comissão técnica da UNIFAP para 

validação e considerações, tendo sido anexado, em 05/11/2019, ao Processo SEI n° 

23477.022037/2018-25 (Documento 3724855), o Ofício 394/2019_ REITORIA/UNIFAP em que consta a 

aprovação da revisão dos serviços assistenciais pela Comissão Técnica da UNIFAP. 

Por fim, em 07/11/2019, houve uma reunião na sede da Ebserh, cujo tema foi a apresentação 

dos serviços assistenciais que se propunha comporem o perfil assistencial do Hospital para consenso e 

formalização do mesmo. Na reunião estiveram presentes o Presidente da Ebserh, da Diretoria Vice-

presidência Executiva, o Diretor de Atenção à Saúde, o Diretor de Gestão de Pessoas, o Diretor de 

Administração e Infraestrutura, além do reitor da UNIFAP, pró-reitor de administração da UNIFAP, 

bancada parlamentar do Amapá no senado federal, deputados e assessores, sedo o seguinte perfil 

apresentado: 

Hospital Geral, médio porte (> 200 leitos, tipologia EBSERH), com atendimento clínico e 

cirúrgico ao paciente pediátrico e ao adulto, traumato-ortopédico e obstétrico clínico e cirúrgico, 

contando com uma estrutura de 250 leitos hospitalares (212 leitos de internação e 38 leitos de 

observação), atendimento ambulatorial em especialidades, unidade admissional referenciada 

para o atendimento adulto (clínico, cirúrgico, trauma e cardiovascular), unidade de urgência e 

emergência para o atendimento obstétrico e referência para o atendimento pediátrico regulado 

pelo gestor local. 
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Diante de todo o exposto, o Serviço de Planejamento Assistencial apresenta, a seguir, os 

Serviços Assistenciais propostos para a composição do HU-UNIFAP com suas respectivas projeções de 

produção assistencial. 

1.2 HABILITAÇÕES SUS 

Concluiu-se que as habilitações/SUS nos Serviços Assistenciais que comporão a proposta de 

Perfil Assistencial Universidade Federal do Amapá, são as seguintes: 

· Traumatologia e Ortopedia 

o Unidade de Assistência de Alta Complexidade em Traumatologia e Ortopedia 

· Cardiovascular 

o Unidade de Assistência de Alta Complexidade Cardiovascular 

o Cirurgia Cardiovascular e Procedimentos em Cardiologia Intervencionista 

· Obstetrícia 

o Atenção Hospitalar de Referência à Gestação de Alto Risco –Tipo 2 

o Unidade de Centro de Parto Normal Intra-Hospitalar – 5 PPP 

· Nefrologia 

o  Atenção Especializada em DRC com Hemodiálise 

o Atenção Especializada em DRC com Diálise Peritoneal 

o Atenção Especializada em DRC nos estágios 4 e 5-PréDialitico 

· Unidade de Terapia Intensiva 

o UTI II – Adulto  

o Unidade Coronariana - UCO 

o UTI II – Pediátrica 

o UTI II – Neonatal 

o Unidade de Cuidados Intermediários Neonatais Convencional – UCINCo 

o Unidade de Cuidados Intermediários Neonatais Canguru – UCINCa 

· Atenção à Saúde Ocular 

o Unidade de Atenção Especializada em Oftalmologia (credenciamento com gestor local) 

· Reabilitação 

o Serviço de Reabilitação - Física  

· Terapia Nutricional  

o Unidades de Assistência de Alta Complexidade em Terapia Nutricional 

(credenciamento) 
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Os Serviços Assistenciais, segundo classificação, que comporão a proposta de Perfil 

Assistencial são as seguintes: 

· Serviço: 107 - Serviço de Atenção à Saúde Auditiva - 006 - Triagem Auditiva Neonatal 

· Serviço: 110 - Serviço de Atenção à Saúde Reprodutiva - 002 - Contracepção clínica 

· Serviço: 110 - Serviço de Atenção à Saúde Reprodutiva - 003 – Laqueadura 

· Serviço: 112 - Serviço de Atenção ao Pré-Natal, Parto e Nascimento - 001 - 

Acompanhamento do Pré-Natal de Risco Habitual 

· Serviço: 112 - Serviço de Atenção ao Pré-Natal, Parto e Nascimento - 002 - 

Acompanhamento do Pré-Natal de Alto Risco 

· Serviço: 112 - Serviço de Atenção ao Pré-Natal, Parto e Nascimento - 003 - Parto em 

Gestação de Risco Habitual 

· Serviço: 112 - Serviço de Atenção ao Pré-Natal, Parto e Nascimento - 004 - Parto em 

Gestação de Alto Risco 

· Serviço: 112 - Serviço de Atenção ao Pré-Natal, Parto e Nascimento - 005 - Centro de 

Parto Normal 

· Serviço: 115 - Serviço de Atenção Psicossocial - 002 - Atendimento Psicossocial 

· Serviço: 116 - Serviço de Atenção Cardiovascular/Cardiologia - 002 – Cirurgia 

Cardiovascular (adulto) 

· Serviço: 116 - Serviço de Atenção Cardiovascular/Cardiologia - 005 – Cardiologia 

Intervencionista (hemodinâmica) 

· Serviço: 116 - Serviço de Atenção Cardiovascular/Cardiologia - 007 - Cardiologia Clínica 

· Serviço: 120 - Serviço de Diagnóstico por Anatomia Patológica e/ou Citopatologia - 001 

- Exames anatomopatológicos 

· Serviço: 120 - Serviço de Diagnóstico por Anatomia Patológica e/ou Citopatologia - 002 

- Exames Citopatológicos 

· Serviço: 121 - Diagnóstico por Imagem - 001 - Radiologia 

· Serviço: 121 - Diagnóstico por Imagem - 002 - Ultrassonografia 

· Serviço: 121 - Diagnóstico por Imagem - 003 - Tomografia Computadorizada 

· Serviço: 121 - Diagnóstico por Imagem - 004 - Ressonância Magnética 

· Serviço: 121 - Diagnóstico por Imagem - 012 - Mamografia 

· Serviço: 122 - Serviço de Diagnóstico por Métodos - 001 - Teste Ergométrico 

· Serviço: 122 - Serviço de Diagnóstico por Métodos - 002 - Teste de Holter 

· Serviço: 122 - Serviço de Diagnóstico por Métodos - 003 - Exame Eletrocardiográfico 

· Serviço: 122 - Serviço de Diagnóstico por Métodos - 004 - Exame Eletroencefalográfico 
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· Serviço: 123 - Serviço de Dispensação de Órteses, Próteses e Materiais Especiais - 001 

- OPM Auxiliares de Locomoção 

· Serviço: 123 - Serviço de Dispensação de Órteses, Próteses e Materiais Especiais - 002 

- OPM Ortopédicas 

· Serviço: 123 - Serviço de Dispensação de Órteses, Próteses e Materiais Especiais - 004 

- OPM Oftalmológicas 

· Serviço: 123 - Serviço de Dispensação de Órteses, Próteses e Materiais Especiais - 005 

- OPM em Gastroenterologia 

· Serviço: 123 - Serviço de Dispensação de Órteses, Próteses e Materiais Especiais - 006 

- OPM em Urologia 

· Serviço: 123 - Serviço de Dispensação de Órteses, Próteses e Materiais Especiais - 011 

- OPM em Nefrologia 

· Serviço: 124 - Serviço de Endocrinologia - 001 - Diagnóstico/Tratamento das Doenças 

Endócrinas, Metabólicas e Nutricionais 

· Serviço: 125 - Serviço de Farmácia - 006 - Farmácia Hospitalar 

· Serviço: 126 - Serviço de Fisioterapia 001 - Assistência Fisioterapêutica em Alterações 

Obstétricas, Neonatais e Uroginecológicas 

· Serviço: 126 - Serviço de Fisioterapia - 004 - Assistência Fisioterapêutica 

Cardiovasculares e Pneumofuncionais 

· Serviço: 126 - Serviço de Fisioterapia - 005 - Assistência Fisioterapêutica nas 

Disfunções Musculoesqueléticas (todas as origens) 

· Serviço: 126 - Serviço de Fisioterapia - 007 - Assistência Fisioterapêutica nas Alterações 

em Neurologia 

· Serviço: 126 - Serviço de Fisioterapia - 008 - Diagnóstico Cinético Funcional 

· Serviço: 128 - Serviço de Hemoterapia - 004 - Medicina Transfusional 

· Serviço: 130 - Atenção à Doença Renal Crônica: 

o 001 - Tratamento Dialítico-Hemodiálise 

o 003 - Confecção/Intervenção de Acessos para Diálise 

o 004 - Tratamento Nefrologia em Geral 

o 005 - Tratamento Dialítico Peritoneal 

o 006 - Tratamento em DRC 

· Serviço: 131 - Serviço de Oftalmologia - 001 - Diagnóstico em Oftalmologia 

· Serviço: 131 - Serviço de Oftalmologia - 002 - Tratamento Clínico do Aparelho da Visão 
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· Serviço: 131 - Serviço de Oftalmologia - 003 - Tratamento Cirúrgico do Aparelho da 

Visão 

· Serviço: 133 - Serviço de Pneumologia - 001 - Tratamento de Doenças das Vias Aéreas 

Inferiores 

· Serviço: 133 - Serviço de Pneumologia - 002 - Diagnóstico em Pneumologia 

· Serviço: 135 - Serviço de Reabilitação - 003 - Reabilitação Física 

· Serviço: 135 - Serviço de Reabilitação - 010 - Atenção Fonoaudiológica 

· Serviço: 135 - Serviço de Reabilitação - 011 - Atenção Fisioterapêutica 

· Serviço: 136 - Serviço de Suporte Nutricional - 001 - Enteral 

· Serviço: 136 - Serviço de Suporte Nutricional - 002 - Enteral/Parenteral 

· Serviço: 136 - Serviço de Suporte Nutricional - 003 - Enteral/Parenteral, com 

Manipulação/fabricação 

· Serviço: 138 - Serviço de Traumato-Ortopedia - 001 - Diagnóstico e Tratamento em 

Cintura Escapular 

· Serviço: 138 - Serviço de Traumato-Ortopedia - 002 - Diagnóstico e Tratamento em 

Membros Superiores 

· Serviço: 138 - Serviço de Traumato-Ortopedia - 004 - Diagnóstico e Tratamento em 

Cintura Pélvica 

· Serviço: 138 - Serviço de Traumato-Ortopedia - 005 - Diagnóstico e Tratamento em 

Membros Inferiores 

· Serviço: 140 - Serviço de Urgência e Emergência - 006 - Pronto Atendimento Clínico 

· Serviço: 140 - Serviço de Urgência e Emergência - 008 - Pronto Atendimento Obstétrico 

· Serviço: 140 - Serviço de Urgência e Emergência - 013 - Pronto Socorro Obstétrico 

· Serviço: 140 - Serviço de Urgência e Emergência - 014 - Pronto Socorro Cardiovascular 

· Serviço: 141 - Serviço de Vigilância em Saúde - 004 - Núcleo de Vigilância Hospitalar 

· Serviço: 142 - Serviço de Endoscopia - 001 - do Aparelho Digestivo 

· Serviço: 142 - Serviço de Endoscopia - 002 - do Aparelho Respiratório 

· Serviço: 142 - Serviço de Endoscopia - 003 - do Aparelho Urinário 

· Serviço: 142 - Serviço de Endoscopia - 004 - do Aparelho Ginecológico 

· Serviço: 145 - Serviço de Diagnóstico por Laboratório Clínico - 001 - Exames 

Bioquímicos 

· Serviço: 145 - Serviço de Diagnóstico por Laboratório Clínico - 002 - Exames 

Hematológicos e Hemostasia 
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· Serviço: 145 - Serviço de Diagnóstico por Laboratório Clínico - 003 - Exames 

Sorológicos e Imunológicos 

· Serviço: 145 - Serviço de Diagnóstico por Laboratório Clínico - 004 - Exames 

Coprológicos 

· Serviço: 145 - Serviço de Diagnóstico por Laboratório Clínico - 005 - Exames de 

Uroanálise 

· Serviço: 145 - Serviço de Diagnóstico por Laboratório Clínico - 006 - Exames Hormonais 

· Serviço: 145 - Serviço de Diagnóstico por Laboratório Clínico - 009 - Exames 

Microbiológicos 

· Serviço: 145 - Serviço de Diagnóstico por Laboratório Clínico - 010 - Exames em Outros 

Líquidos Biológicos 

· Serviço: 145 - Serviço de Diagnóstico por Laboratório Clínico - 012 - Exames para 

Triagem Neonatal 

· Serviço: 145 - Serviço de Diagnóstico por Laboratório Clínico - 013 - Exames 

Imunohematológicos 

· Serviço: 146 - Serviço de Videolaparoscopia - 001 - Diagnóstica 

· Serviço: 146 - Serviço de Videolaparoscopia - 002 – Cirúrgica 

· Serviço: 151 - Medicina Nuclear  

· Serviço: 155 - Serviço de Traumatologia Ortopedia - 001 - Serviço de Traumatologia e 

Ortopedia 

· Serviço: 162 - Serviço de Terapia Intensiva - 001 - ADULTO 

· Serviço: 162 - Serviço de Terapia Intensiva - 002 - NEONATAL 

· Serviço: 162 - Serviço de Terapia Intensiva - 003 – PEDIÁTRICO 

· Serviço: 162 – Serviço de Terapia Intensiva - 005 - DOENÇA CORONARIANA (UCO) 

· Serviço: 163 - Serviço de Cuidados Intermediários - 001 - Neonatal Convencional 

· Serviço: 163 - Serviço de Cuidados Intermediários - 002 - Neonatal Canguru 

· Serviço: 164 - Serviço de Órteses, Próteses e Materiais Especiais em Reabilitação 

o 001 - Dispensação de OPM Auxiliares de Locomoção 

o 002 - Manutenção e Adaptação de OPM Auxiliares de Locomoção 

o 003 - Dispensação de OPM Ortopédica 

o 004 - Manutenção e Adaptação de OPM Ortopédica 

o 007 - Dispensação de OPM Oftalmológica 

o 008 - Manutenção e Adaptação de OPM Oftalmológica 

o 009 - Substituição/Troca de OPM 
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· Serviço: 169 - Serviço de Atenção em Urologia - 001 - Urologia em Geral 

· Serviço: 169 - Serviço de Atenção em Urologia - 002 – Litotripsia 

1.3 ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DA GERÊNCIA DE ATENÇÃO À SAÚDE 

A estrutura organizacional assistencial do Hospital da Universidade Federal do Amapá será 

composta da seguinte forma: 

 

· DIVISÕES (03) 

1. Divisão de Gestão do Cuidado: composta por 7 (sete) Unidades Assistenciais; 

GERÊNCIA DIVISÕES SETORES UNIDADES

Divisão Médica

Unidade de Educação Continuada

Unidade de apoio à Gestão das Internações

Unidade Admissional

Unidade Ambulatorial

Unidade de Atenção à Saúde da Criança e do Adolescente

Unidade do Sistema Musculoesquelético

Unidade de Cirurgia Especializada

Unidade de Clínica Médica

Unidade de Ginecologia e Obstetrícia

Unidade de Laboratório de Análises Clínicas e Anatomia Patológica

Unidade de Diagnóstico por Imagem

Unidade de Cirurgia e CME

Unidade de Cuidados Intensivos e Coronarianos Adulto

Unidade de Cuidados Intensivos e Semi-intensivos Neonatal e

Pediátrico

Unidade de Nutrição Clínica

Unidade de Reabilitação Física

Unidade de Atenção Psicossocial

Unidade de Farmácia Clínica

Unidade de Abastecimento e Dispensação Farmacêutica *

Unidade de Vigilância em Saúde

Unidade de Segurança do Paciente

Unidade de Gestão da Qualidade

Unidade de Auditoria Clínica

Unidade de Regulação Assistencial

Unidade de Processamento da Informação Assistencial

Unidade de Monitoramento e Avaliação

* Considerando a nova proposta de Organograma da Ebserh, esta Unidade ficará vinculada à Gerente de Administração.

** Considerando a nova proposta de Organograma da Ebserh, estes Setores/Unidades ficarão vinculados diretamente à Superintendência.

Setor de Regulação e Avaliação 

em Saúde **

GAS

Divisão de Enfermagem

Divisão de Gestão do Cuidado

Setor de Apoio Diagnóstico e 

Terapêutico

Setor de Farmácia Hospitalar

Setor de Gestão da Qualidade e 

Segurança do Paciente **
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2. Divisão Médica; 

3. Divisão de Enfermagem: composta por 2 (duas) Unidades Assistenciais. 

 

· SETORES (02) 

1. Setor de Apoio Diagnóstico e Terapêutico: composto por 8 (oito) Unidades Assistenciais; 

2. Setor de Farmácia Hospitalar: composto por 1 (uma) Unidade Assistencial. 

 

· UNIDADES ASSISTENCIAIS (18) 

1. Unidade de Educação Continuada 

2. Unidade de apoio à Gestão das Internações 

3. Unidade Admissional 

4. Unidade Ambulatorial 

5. Unidade de Atenção à Saúde da Criança e do Adolescente 

6. Unidade do Sistema Musculoesquelético 

7. Unidade de Cirurgia Especializada 

8. Unidade de Clínica Médica 

9. Unidade de Ginecologia e Obstetrícia 

10. Unidade de Laboratório de Análises Clínicas e Anatomia Patológica 

11. Unidade de Diagnóstico por Imagem 

12. Unidade de Cirurgia e CME 

13. Unidade de Cuidados Intensivos e Coronarianos Adulto 

14. Unidade de Cuidados Intensivos e Semi-intensivos Neonatal e Pediátrico 

15. Unidade de Nutrição Clínica 

16. Unidade de Reabilitação Física 

17. Unidade de Atenção Psicossocial 

18. Unidade de Farmácia Clínica 
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1.4 INFRA-ESTRUTURA ASSISTENCIAL FÍSICA E TECNOLÓGICA 

1.4.1 Estrutura Assistencial 

As áreas assistenciais que serão abertas para a proposta de perfil assistencial, com base na 

estrutura física construída, havendo necessidade de adequação ao projeto nas áreas sinalizadas 

com *, serão: 

 

· Unidade de Internação 

Pediátrica*  

· Unidade de Internação Cirúrgica  

· Unidade de Internação Clínica*  

· Unidade de Internação 

Obstétrica* 

· Unidade de Terapia Intensiva - 

UTI Adulto  

· Unidade Coronariana - UCO 

· UTI Pediátrica  

· UTI Neonatal * 

· Unidade de Cuidados 

Intermediários Neonatal 

Convencional – UCINCo * 

· Unidade de Cuidados 

Intermediários Canguru - 

UCINCa 

· Unidade Admissional – Clínico, 

Cirúrgico, Cardiovascular e 

Traumatologia e Ortopedia *  

· Urgência e Emergência 

Obstétrica * 

· Centro Cirúrgico (CC) 

· Centro Obstétrico (CO) 

· Centro de Parto Normal (CPN) * 

· Central de Material Esterilizado 

(CME) 

· Centro de Terapia Renal 

Substitutiva (Hemodiálise) 

· Ambulatório*  

· Serviço de Apoio Diagnóstico e 

Terapêutico (SADT) * 

· Medicina Nuclear 

· Banco de Leite 

· Laboratório de Análises Clínicas 

· Laboratório de Anatomia 

Patológica 

· Necrotério 

· Agência Transfusional 

· Farmácia  

· Nutrição 

· Reabilitação Física* 
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1.4.2 Leitos Hospitalares 

O Hospital, segundo a proposta de Perfil Assistencial, disponibilizará 250 leitos hospitalares, 

dos quais 212 leitos de internação (148 leitos gerais e 64 leitos complementares) e 38 leitos de 

observação, além de 20 berços de Alojamento Conjunto (Alcon) não contabilizados como leitos 

hospitalares por estarem no Alojamento Conjunto nos leitos obstétricos de puerpério, com as seguintes 

nomenclaturas, conforme Manual de Conceitos e Nomenclaturas de Leitos Hospitalares (EBSERH, 

2017): 

· 148 Leitos de Internação: 

· Leitos Clínicos: 37 leitos 

· Leitos Cirúrgicos: 50 leitos  

· Leitos Pediátricos: 25 leitos 

· Leitos Obstétricos: 31 leitos e 20 berços de Alcon 

· Leitos PPP (Pré-parto, Parto e Puerpério): 5 leitos e 5 berços de Alcon 

 

· 64 Leitos Complementares de Internação: 

· UTI Adulto tipo II: 20 leitos 

· UCO: 10 leitos 

· UTI Pediátrica tipo II: 10 leitos 

· UTI Neonatal tipo II: 10 leitos 

· UCINCo: 10 leitos 

· UCINCa: 4 leitos 

 

· 38 Leitos de Observação 

· Leitos de Recuperação Pós Anestésica (CC e CO): 12 leitos 

· Leitos de Apoio para Procedimentos Diagnósticos e/ou Terapêuticos (SADT, Medicina 

Nuclear, Nefrologia e Hemodinâmica): 15 leitos 

· Leito de Observação Obstétricos: 11 leitos 

Destaca-se que a Unidade de Internação Obstétrica não comporá a totalidade de 50 leitos, 

conforme projeto arquitetônico, pois a configuração física do leito de Alojamento Conjunto – Alcon exige 

que se tenha uma cama para a puérpera, um berço para o recém-nascido e uma poltrona para o 

acompanhante, não sendo possível essa composição no contexto de uma enfermaria com dois leitos, 

como foram pensadas e construídas as enfermarias das Unidades de Internação. Assim, para compor 

os leitos de Alcon foi necessário manter apenas um leito por apartamento, permanecendo como 
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enfermaria apenas os leitos de atendimento à Gestação de Alto Risco, em que ainda não há a 

necessidade do berço para o recém-nascido, considerando que ainda não houve seu nascimento.  

Abaixo apresenta-se a tabela com o tipo, as especialidades e a localização dos leitos 

hospitalares, sendo:  

 

1.  LEITOS DE 

INTERNAÇÃO

(Especialidades)

LOCALIZAÇÃO 

(Bloco, andar, ala)
ESPECIALIDADES

Leitos Novos 

(planejados)

CLÍNICA MÉDICA 20

NEUROLOGIA 1

CARDIOLOGIA 5

HEMATOLOGIA 1

GASTROENTEROLOGIA 2

NEFROLOGIA 1

PNEUMOLOGIA 2

GERIATRIA 1

DERMATOLOGIA 1

INFECTOLOGIA 1

ENDOCRINOLOGIA 2

37

ORTOPEDIA 8

CIRURGIA CARDIOVASCULAR 5

CIRURGIA GERAL 9

CIRURGIA DO APARELHO DIGESTIVO 5

CIRURGIA VASCULAR 5

UROLOGIA 5

OTORRINOLARINGOLOGIA 5

OFTALMOLOGIA 1

COLOPROCTOLOGIA 3

GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA 4

50

1.3 Leito Pediátrico
LOCALIZAÇÃO 

(Bloco, andar, ala)
ESPECIALIDADES

Leitos Novos 

(planejados)

CIRURGIA PEDIÁTRICA 3

ENDOCRINOLOGIA PEDIÁTRICA 3

PEDIATRIA 15

PNEUMOLOGIA PEDIÁTRICA 4

25

1.4  Leito Obstétrico
LOCALIZAÇÃO 

(Bloco, andar, ala)
ESPECIALIDADES

Leitos Novos 

(planejados)

OBSTETRÍCIA CLÍNICA - Alcon 13

OBSTETRÍCIA CLÍNICA - GAR 11

OBSTETRÍCIA CIRÚRGICA 7

1º PAVIMENTO - 

Centro de Parto Normal - CPN
OBSTETRÍCIA CLÍNICA - PPP 5

36

148

1º ANDAR 20

1º ANDAR 10

1º ANDAR 10

1º ANDAR 10

1º ANDAR 4

1º ANDAR 10

64

212

LOCALIZAÇÃO 

(Bloco, andar, etc)

Leitos Novos 

(planejados)

1° ANDAR - Centro Cirúrgico/ Centro Obstétrico 12

TÉRREO - SADT 7

TÉRREO - Medicina Nuclear 2

TÉRREO - Hemodiálise 2

1° ANDAR - Hemodinâmica 4

TÉRREO - Urgência e Emergência Obstétrica 11

38

250

3. LEITOS DE OBSERVAÇÃO 

a) Unidade de Terapia Intensiva - Adulto  - Tipo II

LEITOS HOSPITALARES - Hospital Universitário da Universidade Federal do Amapá

1.1 Leito Clínico
3º PAVIMENTO - compartilhado com Unidade Pediatria/

TÉRREO - Unidade Admissional

Subtotal Leitos Clínicos

1.2 Leito Cirúrgico 3º PAVIMENTO - Unidade Cirúrgica

Substotal  Leitos Cirúrgicos

2. LEITOS COMPLEMENTARES DE INTERNAÇÃO LOCALIZAÇÃO 

(Bloco, andar, etc)

Leitos Novos 

(planejados)2.1   Leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI)

1.4 Leito Obstétrico

Subtotal Leitos Pediátricos

3º PAVIMENTO - Unidade Obstétrica

1.3 Leito Pediátrico 3º PAVIMENTO - compartilhado com Unidade Clínica

Subtotal Leitos Pediátricos

TOTAL DE LEITOS DE INTERNAÇÃO 

Observação: 20 Berços de Alojamento Conjunto - Alcon na Unidade Obstétrica e 05 Berços de Alcon no Centro de Parto Normal - totalizando 25 berços de 

Alcon, não inseridos na tabela acima.

b) Unidade Coronaria - UCO

TOTAL DE LEITOS DE OBSERVAÇÃO

TOTAL DE LEITOS HOSPITALARES

3.2 Leito de Urgência e Emergência

3.1 Leito de Recuperação Pós-Anestésica (RPA)

f) Unidade de Terapia Intensiva Pediátrica - Tipo II

TOTAL DE LEITOS DE UTI

TOTAL DE LEITOS DE INTERNAÇÃO (Especialidades + Complementares) 

d) Unidade de Cuidados Intermediários Convencional - UCINCo

e) Unidade de Cuidados Intermediários Canguru - UCINCa

c) Unidade de Terapia Intensiva - Neonatal - Tipo II

3.2 Leito de Apoio para Procedimentos Diagnóstico e/ou Terapêuticos
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1.5 ATENDIMENTO AMBULATORIAL 

1.5.1 Estrutura Física Ambulatorial 

 

No HU-UNIFAP, segundo perfil assistencial e capacidade instalada disponível, o atendimento 

ambulatorial será oferecido em 25 consultórios médicos/multiprofissionais para o atendimento adulto 

e pediátrico. Para a previsão de estruturação do Ambulatório será considerado o horário de 

funcionamento de 07h00 às 19h00 (12 horas de funcionamento), de segunda a sexta-feira.  

Propõe-se a distribuição dos consultórios da seguinte forma: 21 consultórios médicos e quatro 

consultórios multiprofissionais. Dos 21 consultórios médicos, serão disponibilizados dois para o 

atendimento em oftalmologia e seis para o atendimento em Ginecologia/Obstetrícia, ficando os demais 

13 consultórios para o atendimento em outras especialidades médicas. O atendimento para o 

diagnóstico em Oftalmologia será realizado em uma sala específica, próxima aos dois consultórios 

referidos acima, conforme descrito no item 1.9.7 

1.5.2 Produção Ambulatorial   

A distribuição por especialidade proposta para os consultórios ambulatoriais é a seguinte: 

· Anestesiologia 

· Alergologia-Imunologia 

· Cardiologia 

· Clínica Médica 

· Cirurgia do Aparelho Digestivo 

· Cirurgia Cardiovascular 

· Cirurgia Geral 

· Cirurgia Plástica 

· Cirurgia Torácica 

· Cirurgia Vascular 

· Cirurgia Pediátrica 

· Coloproctologia 

· Dermatologia 

· Endocrinologia 

· Gastroenterologia 

· Geriatria 

· Ginecologia e Obstetrícia 

· Hematologia 

· Infectologia 

· Oftalmologia  

· Ortopedia 

· Otorrinolaringologia 

· Pediatria Clínica 

· Pneumologia Pediátrica 

· Endocrinologia Pediátrica 

· Pneumologia 

· Urologia 

· Nefrologia 

· Neurologia 

· Enfermagem 

· Psicologia 

· Serviço social 

· Nutrição 

· Fonoaudiologia 

· Terapia Ocupacional 
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Propõe-se que o atendimento da Fisioterapia ocorra dentro do Centro de Reabilitação Física, 

que terá dois consultórios para atendimento, conforme detalhado no item 1.10.9. 

Sugere-se, ainda, que o pré-natal da gestação de alto risco ocorra nos quatro consultórios 

com banheiro, localizados na Espera 1 e que os atendimentos da ginecologia e do pré-natal de risco 

habitual ocorram nos dois consultórios com banheiro da Espera 2, para atendimento tanto pela 

ginecologia quanto pela enfermagem obstétrica, no caso do pré-natal da gestação de risco habitual. 

Considerou-se, para o levantamento da projeção da produção ambulatorial, o déficit existente 

no estado do Amapá com base nos parâmetros apresentados na Portaria de Consolidação n° 1/2017, 

além de adequação à capacidade instalada. 

Abaixo, apresenta-se o levantamento da produção ambulatorial projetada para o Ambulatório 

em consultas médicas e multiprofissionais, considerando a capacidade instalada de 25 consultórios, 

com realização de três consultas por hora (para ginecologia-obstetrícia e oftalmologia, considerou-se 

duas consultas por hora, devido aos procedimentos realizados durante a consulta) e funcionamento de 

12 horas por dia, cinco dias na semana.  

Especificamente quanto à capacidade instalada do ambulatório, com o funcionamento acima 

descrito, o total de consultas possíveis para o Hospital seria de 17.688 consultas. Estabelecendo-se 

um funcionamento de 85% da capacidade instalada do ambulatório, tem-se uma projeção de consultas 

de 15.035 consultas/mês. Comparando-se o uso de 85% a capacidade instalada ambulatorial com o 

total proposto de consultas para o ambulatório, observa-se uma possibilidade de crescimento no 

volume de consultas ao longo do tempo, conforme o hospital for adquirindo maturidade em seus 

processos e fluxos. 

Assim, para o atendimento ambulatorial, estima-se uma média de 3.208 consultas 

multiprofissionais/mês e 10.239 consultas médicas/mês, conforme detalhado nas tabelas a seguir: 

 

Mensal Anual

ASSISTENTE SOCIAL
760 9.120

ENFERMEIRO
1.072 12.864

FONOAUDIÓLOGO
176 2.112

NUTRICIONISTA
264 3.168

PSICOLOGO 
760 9.120

TERAPEUTA OCUPACIONAL
176 2.112

TOTAL
3.208 38.496

Hospital da Universidade Federal do Amapá _ Ambulatório 

Consulta equipe multiprofissional 

Projeção



 

19 

 

 

 

Mensal Anual

MÉDICO - ALERGIA E IMUNOLOGIA 88 1.056

MÉDICO - ANESTESIOLOGIA 739 8.868

MÉDICO - CARDIOLOGIA 1.009 12.108

MÉDICO - CIRURGIA CARDIOVASCULAR 216 2.592

MÉDICO - CIRURGIA DO APARELHO DIGESTIVO 216 2.592

MÉDICO - CIRURGIA GERAL 360 4.320

MÉDICO - CIRURGIA PEDIÁTRICA 108 1.296

MÉDICO - CIRURGIA PLÁSTICA 216 2.592

MÉDICO - CIRURGIA TORÁCICA 216 2.592

MÉDICO - CIRURGIA VASCULAR 216 2.592

MÉDICO - COLOPROCTOLOGIA 216 2.592

MÉDICO - DERMATOLOGIA 108 1.296

MÉDICO - ENDOCRINOLOGIA E METABOLOGIA 108 1.296

MÉDICO - ENDOCRINOLOGIA PEDIÁTRICA 72 864

MÉDICO - GASTROENTEROLOGIA 216 2.592

MÉDICO - GERIATRIA 108 1.296

MÉDICO - GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA 1.630 19.560

MÉDICO - HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA 100 1.200

MÉDICO - INFECTOLOGIA 176 2.112

MÉDICO - NEFROLOGIA 216 2.592

MÉDICO - NEONATOLOGIA 169 2.028

MÉDICO - NEUROLOGIA 378 4.536

MÉDICO - OFTALMOLOGIA 633 7.596

MÉDICO - ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA 950 11.400

MÉDICO - OTORRINOLARINGOLOGIA 216 2.592

MÉDICO - PEDIATRIA 1.185 14.220

MÉDICO - PNEUMOLOGIA 108 1.296

MÉDICO - PNEUMOLOGIA PEDIÁTRICA 66 792

MÉDICO - UROLOGIA 200 2.400

TOTAL 10.239 122.868

Hospital da Universidade Federal do Amapá _ Ambulatório 

Consultas  por especialidade Médica 

Projeção
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1.6 UNIDADE ADMISSIONAL ADULTO 

O atendimento na Unidade Admissional Adulto será de porta referenciada para o atendimento 

adulto do paciente egresso do HU-UNIFAP que tenha necessidade de atendimento emergencial. Para 

que esse serviço funcione da forma como planejado é extremamente importante que ocorra, no estado 

do Amapá, uma regulação assistencial adequada dos pacientes para atendimento de porta fechada 

totalmente referenciado nesta unidade do Hospital, possibilitando uma assistência de qualidade e de 

segurança para os usuários, considerando a estrutura física que não comporta um atendimento de porta 

aberta para urgências e emergências, pois não foi contemplado o planejamento necessário para o 

atendimento de porta aberta na elaboração do projeto e, portanto, não foi contemplado na estrutura 

predial. 

Nesse contexto, tendo em vista o planejamento para que o Hospital seja habilitado em Unidade 

de Assistência de Alta Complexidade em Traumatologia e Ortopedia, haverá uma Unidade Admissional, 

nos moldes do Serviço: 140 - Serviço de Urgência e Emergência - 006 - Pronto Atendimento Clínico, em 

cumprimento ao exigido pela Portaria n° 90/09 que define Unidade de Alta Complexidade em 

Traumatologia e Ortopedia a qual estabelece, no item 2, do Anexo I - Estrutura Física e Funcional Mínima 

para Serviços Hospitalares Gerais: “Pronto-Atendimento que funcione nas 24 horas, para os casos de 

urgência traumato-ortopédica dos doentes matriculados no hospital”. 

A organização dessa Unidade Admissional também deverá considerar o atendimento aos 

pacientes cardiovasculares, considerando que se planeja a habilitação como Unidade de Assistência de 

Alta Complexidade Cardiovascular, cuja portaria de habilitação nº 210/2014, em seu artigo 5º, parágrafo 

único item “e” estabelece: “Para fins de credenciamento, as Unidades de Assistência de Alta 

Complexidade Cardiovascular deverão oferecer, obrigatoriamente: e) Atendimento de 

Urgência/Emergência referida em cardiologia, nos serviços a que venha a executar”. Assim como no 

item 1.4 Estrutura Assistencial, subitem c) Diagnóstico e tratamento destinado ao atendimento de 

pacientes portadores de doença do sistema cardiovascular “Atendimento de urgência/emergência 

referida em cardiologia que funcione nas 24 horas, mediante termo de compromisso firmado com o 

gestor”. 

Na Unidade Admissional estarão disponíveis para o atendimento: um consultório médico, 12 

leitos clínicos de internação para egressos, dentre os quais propõe-se que dois leitos componham uma 

Sala Vermelha (sala com recursos avançados de suporte à vida como ventiladores mecânicos, 

monitorização invasiva e não invasiva, bombas de infusão) e três componham uma Sala Vermelha para 
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os pacientes cardiovasculares, ficando outros sete leitos de observação para os pacientes menos 

críticos. 

Apresenta-se, portanto, o levantamento da proposta de produção das consultas médicas para a 

Unidade Admissional: 

 

 Quanto ao atendimento do egresso da pediatria, propõe-se que o fluxo regulatório seja direto 

para o leito ou Centro Cirúrgico, conforme pactuação previamente formalizada com o gestor de saúde. 

 

1.7 URGÊNCIA E EMERGÊNCIA OBSTÉTRICA 

Em atenção à linha de cuidado Materno-infantil, especificamente ao cumprimento dos requisitos 

para a habilitação do Hospital como Unidade de Assistência à Gestação de Alto Risco – tipo II, faz-se 

necessário que o HU-UNIFAP tenha uma porta de entrada aberta para acesso às pacientes 

gestantes de alto risco, assim como para aquelas de risco habitual que realizem o pré-natal na 

instituição. 

Tal obrigatoriedade encontra-se descrita na Portaria de Consolidação n° 3/2017, 

especificamente no artigo 47 – “São critérios para habilitação de estabelecimentos hospitalares de 

referência em Atenção à Gestação de Alto Risco, independentemente da classificação: III – realizar 

atendimento em urgência e emergência obstétrica nas vinte e quatro horas do dia e nos sete dias da 

semana e, ainda, IV – fornecer retaguarda às urgência e emergências obstétricas e neonatais atendidas 

pelos outros pontos de atenção de menor complexidade que compõem a Rede Cegonha em sua Região 

de Saúde e garantir o encaminhamento responsável”. 

A Maternidade deverá estar inserida na Rede Cegonha do Estado com plano de regulação, 

definição de abrangência, mecanismos de encaminhamento e outras atribuições do Gestor Local 

elencadas nas normas da Rede Cegonha do Ministério da Saúde. 

Considerando o projeto físico do HU-UNIFAP, observou-se que não houve projeto para uma área 

de admissão destas gestantes como exigido na portaria de habilitação, sendo obrigatória a revisão do 

projeto para adequação de uma área para essa destinação. 

Mensal Anual

MEDICO CLINICO 2.160 25.920

TOTAL 2.160 25.920

Hospital da Universidade Federal do Amapá _ Unidade Admissional  Adulto 

Especialidade Médica
Projeção de Consultas
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Após a visita técnica da Ebserh, ocorrida em outubro/2019, conseguiu-se planejar a alteração 

física de uma área localizada no térreo do Hospital para que fosse possível a estruturação do serviço de 

urgência e emergência obstétrica, conforme consta no Relatório da Diretoria de Administração e 

Infraestrutura que versa sobre as necessidades de alterações ao projeto do Hospital. 

Destaca-se que, em não ocorrendo tais adequações estruturais para a criação desta área 

assistencial é inviável ter qualquer atendimento obstétrico dentro da instituição, pois não haverá 

local para a admissão das pacientes em urgência e emergência obstétricas, assim como aquelas em 

trabalho de parto, conforme prevê a portaria de habilitação do Ministério da Saúde. 

Considerando a situação acima descrita, a área física proposta para a urgência e emergência 

obstétrica foi planejada, em princípio, para conter as seguintes estruturas, localizadas no térreo, próxima 

à Unidade Admissional e ao Ambulatório: 

• Uma sala vermelha com dois leitos de observação 

• Uma espera com recepção 

• Uma sala de classificação de risco/acolhimento 

• Um consultório médico com ultrassonografia dentro 

• Uma sala de observação com nove leitos de observação 

• Um posto de enfermagem 

• Uma sala de utilidades 

• Uma sala de DML 

Na Urgência e Emergência Obstétrica estará disponível para o atendimento um consultório 

médico. Apresenta-se, portanto, o levantamento da produção proposta para as consultas médicas da 

Urgência e Emergência Obstétrica: 

 

 

  

Mensal Anual

MÉDICO -  OBSTETRÍCIA 1.440 17.280

TOTAL 1.440 17.280

Hospital da Universidade Federal do Amapá _ Urgência e Emergência Obstétrica

Especialidade Médica
Projeção de Consultas
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1.8 INTERNAÇÃO HOSPITALAR  

Conforme perfil assistencial previsto para o Hospital da UNIFAP, as internações hospitalares 

serão distribuídas nos leitos Clínicos, Cirúrgicos, Pediátricos e Obstétricos, além das Unidades de 

Terapia Intensiva, considerando que dos 212 leitos de internação estão previstos 148 leitos gerais e 

64 leitos complementares. 

A distribuição dos 148 leitos gerais de internação entre as Unidades de Internação se dá da 

seguinte forma: 

· Unidade de Internação Clínica: 37 leitos Clínicos. 

· Unidade de Internação Pediátrica: 22 leitos Pediátricos Clínicos e 3 leitos pediátricos 

cirúrgicos.  

· Unidade de Internação Obstétrica: 29 leitos obstétricos clínicos (Alojamento Conjunto 

(Alcon), Gestação de Alto Risco (GAR) e pré e pós-parto (PPP)) e 7 leitos obstétricos 

cirúrgicos (Alcon). 

· Unidade de Internação Cirúrgica: 50 leitos cirúrgicos.  

Em relação aos 64 leitos complementares previstos, estão distribuídos em: 

· 20 leitos de Unidade de Terapia Intensiva - UTI Adulto tipo II 

· 10 leitos de Unidade Coronariana - UCO  

· 10 leitos de Unidade de Terapia Intensiva - UTI Pediátrica tipo II 

· 10 leitos UTI Neonatal tipo II:  

· 10 leitos de Unidade de Cuidados Intermediários Convencional - UCINCo:  

· 4 leitos de Unidade de Cuidados Intermediários Canguru -  UCINCa:  

Considerando uma taxa de ocupação de 85% e tempo médio de permanência máximo para o 

município de Macapá em 2018, conforme parâmetro estabelecido na Portaria de Consolidação n° 

1/2017, foi projetada a realização de uma média de 823 internações por mês, conforme apresentado 

na planilha abaixo:  
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Em relação às internações em leitos complementares, considerando uma taxa de ocupação 

de 85% e tempo médio de permanência máximo para o município de Macapá em 2018, conforme 

parâmetro estabelecido na Portaria de Consolidação n° 1/2017, foi projetada a realização de uma média 

de 196 internações por mês, conforme apresentado na planilha abaixo. Ressalta-se que, para os leitos 

neonatais, utilizou-se a taxa de ocupação de 90%, conforme exigência da Portaria de Consolidação n° 

3/2017, o artigo 47 estabelece como critério para habilitação a manutenção de taxa de ocupação mínima 

de 90% para os leitos de UTI e UCI Neonatais.  

  

Mensal Anual

**Clinicos 71 852

**Cirúrgicos 237 2.846

**Pediátricos 135 1.616

***Obstétricos - Alcon 215 2.585

***Obstétrico - Gestação de alto risco¹ 111 1.332

***Obstétricos - PPP 54 646

Total 823 9.878

¹ Multiplicado o número de internações pelo fator de correção de 1,21, conforme PC nº 01/2017

* Utilizada a Taxa de Ocupação de 85%

*** Tempo médio de permanência mínimo para o município de Macapá, conforme PC nº 01/2017

** Tempo médio de permanência máximo para o município de Macapá, conforme PC nº 01/2017

Hospital da Universidade Federal do Amapá

Unidades de Internação

Leitos por Especialidade
Projeção das Internações *

Mensal Anual

UTI adulto 61 732

UTI adulto - obstétrico 11 132

UCO 34 408

UTI pediátrico 23 276

UTI Neonatal 22 264

UCINCO ** 32 384

UCINCA ** 13 156

Total 196 2.352

** Utilizado o tempo médio de permanência máximo para o leito de Neonatologia, conforme PC n° 01/2017.

* Utilizada a Taxa de Ocupação de 85%  e Tempo médio de permanência máximo para o município de Macapá, 

conforme PC nº 01/2017

Hospital da Universidade Federal do Amapá

Unidades de Internação 

Leitos Complementares
Projeção das Internações *
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1.9 SERVIÇO DE APOIO DIAGNÓSTICO 

1.9.1 Laboratório de Análises Clínicas  

A coleta de exames no Laboratório de Análises Clínicas do HU-UNIFAP deverá funcionar 24 

horas, todos os dias da semana, para o atendimento hospitalar e, de segunda-feira a sexta-feira, diurno, 

para o atendimento ambulatorial, no posto de coleta localizado próximo ao Ambulatório. 

As áreas do Laboratório de Análise Clínicas disponíveis são: Laboratório de 

bacteriologia/micologia; Laboratório de virologia; Laboratório de parasitologia; Laboratório de 

microscopia/uroanálise; Laboratório de hematologia/bioquímica/imunologia e Laboratório de 

farmacoterapia. A coleta ambulatorial contará com três boxes de coleta adulto, um box para coleta 

pediátrico/sala para coleta individual, sendo localizada no Ambulatório da UNIFAP.  

Considerando a proposta de atendimento à linha Materno-infantil, faz-se necessário que o 

laboratório realize além das análises acima descritas a análise para a Triagem Neonatal, minimamente 

dos pacientes que permanecerem na instituição do 3º ao 5º dia de vida. 

Em relação aos procedimentos de diagnóstico em laboratório de análises clínicas, considerando 

o atendimento para paciente internados nas Clínicas, Unidade de Terapia Intensiva, Unidade de Cuidado 

Intermediário, Unidade Admissional Adulto, Urgência e Emergência Obstétrica e Ambulatório, foi 

projetada a realização de uma média de 9.287 coletas de sangue por mês, 335 coletas para triagem 

Neonatal por mês e 42.557 exames por mês, conforme apresentado abaixo. 
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Mensal Anual

NÚMERO DE COLETAS DE SANGUE POR MÊS   9.287 111.444

NÚMERO DE COLETAS PARA TRIAGEM NEONATAL POR MÊS 335 4.020

TOTAL DE COLETAS 9.622 115.464

HEMATOLÓGICOS E HEMOSTASIA 7.283 87.396

BIOQUÍMICOS 19.676 236.112

SOROLÓGICOS E IMUNOLÓGICOS 7.821 93.852

COPROLÓGICOS 359 4.308

UROANÁLISE 3.904 46.848

HORMONAIS 679 8.148

TOXICOLÓGICOS OU DE MONITORIZAÇÃO TERAPÊUTICA 10 120

MICROBIOLÓGICOS - BACTERIOLÓGICOS 650 7.800

OUTROS LÍQUIDOS BIOLÓGICOS 31 372

GENÉTICA 1 12

TRIAGEM NEONATAL 2.010 24.120

IMUNOHEMATOLÓGICOS 133 1.596

TOTAL 42.557 510.684

Hospital da Universidade Federal do Amapá _ Laboratório Clínico 

COLETA DE MATERIAL E DIAGNÓSTICO DE LABORATORIO 

CLÍNICO 

Projeção 
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1.9.2 Laboratório de Anatomia Patológica 

O Laboratório de Anatomia Patológica está localizado no térreo. Trata-se de um laboratório que 

realizará biopsia de congelação e possuirá Serviço de Necropsia com a previsão de três exames de 

necropsia por mês.  Com relação à produção de diagnóstico em anatomia patológica, foram projetados 

uma média de 794 exames por mês, entre citológicos e biópsias de congelação. 

 

1.9.3 Serviços de Apoio Diagnóstico por Imagem 

Para o perfil assistencial proposto, planeja-se que os Serviços de Apoio Diagnóstico por 

Imagem, localizados no térreo do Hospital, funcionem de segunda-feira a sexta-feira, das 07h às 19h, 

para o atendimento eletivo e, para o atendimento emergencial das áreas assistenciais do hospital o 

funcionamento será integral (7 dias na semana, 24 horas por dia). 

Quanto ao Diagnóstico por Radiologia, o atendimento será localizado no térreo onde será 

organizado o Serviço de Apoio Diagnóstico e Terapêutico (SADT) e nas demais áreas do hospital, para 

atendimento eletivo e emergencial e, a noite e finais de semana, para atendimento das urgências, todos 

os dias da semana. 

Serão disponibilizados no serviço seis equipamentos, a saber: um equipamento de Raio X fixo, 

um equipamento de Raio X telecomandado, quatro equipamentos de Raio X móveis distribuídos em 

diversas unidades do hospital, sendo um para a Unidades de Terapia Intensiva Adulto, um para as 

Unidades de Terapia Intensiva Pediátrica, Neonatal e UCINCo/UCINCa, um para as Unidades de 

Internação e um para o Centro Cirúrgico. Além disso, serão disponibilizados dois Arcos Cirúrgicos no 

Centro Cirúrgico. Estarão disponíveis cinco equipamentos em regime de plantão. 

Quanto aos Diagnósticos por Ultrassonografia, o atendimento será no térreo, onde será 

organizado o Serviço de Apoio Diagnóstico e Terapêutico (SADT) e nas demais áreas do hospital, com 

Mensal Anual

BIÓPSIAS 694 8.328

CITOPATOLÓGICO 100 1.200

TOTAL 794 9.528

Hospital da Universidade Federal do Amapá _ Anatomia Patológica

Produção Anatomia Patológica
Projeção 
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funcionamento de segunda a sexta para atendimento eletivo e emergencial e, a noite e finais de semana, 

para atendimento das urgências. 

Serão disponibilizadas três salas com um equipamento de ultrassom cada, sendo dois 

equipamentos para o diagnóstico ginecológico-obstétrico e um equipamento fixo geral/doppler vascular 

(fluxo vascular contínuo). Além desses, serão disponibilizados quatro equipamentos móveis para as 

diversas unidades do hospital, a saber: um para o Centro Cirúrgico, um para a UTI Adulto, um para a 

UTI Pediátrica, um para a UTI Neonatal/UCINCo e UCINCa, um para as Unidades de Internação Clínica, 

Cirúrgica e Pediátrica, um para a Unidade Obstétrica e um na Urgência e Emergência Obstétrica, 

somando assim, 10 equipamentos de Ultrassonografia. 

Quanto ao Diagnóstico por Tomografia, o atendimento será localizado no térreo, onde será 

organizado o Serviço de Apoio Diagnóstico e Terapêutico (SADT), para atendimento eletivo e 

emergencial e, a noite e finais de semana, para atendimento das emergências, todos os dias da semana 

com funcionamento 24 horas. Está prevista a disponibilização no serviço de um equipamento de 

tomografia. 

Quanto ao Diagnóstico por Ressonância Magnética, o atendimento será localizado no térreo, 

onde será organizado o Serviço de Apoio Diagnóstico e Terapêutico (SADT), com funcionamento 24 

horas, para atendimento eletivo e emergencial e, a noite e finais de semana, para atendimento das 

emergências, todos os dias da semana. Está prevista disponibilização no serviço de um equipamento 

de Ressonância Magnética.  

Quanto aos Diagnósticos por Mamografia, o atendimento será no térreo, com funcionamento de 

segunda a sexta para atendimento eletivo. Será disponibilizado um mamógrafo. 

Quanto aos Diagnósticos por Densitometria, o atendimento será no térreo, com funcionamento 

de segunda a sexta para atendimento eletivo. Será disponibilizado um equipamento de densitometria.  

Com relação a produção de diagnósticos por Imagem, foi projetada a realização da média de 

exames/mês, conforme planilha abaixo: 
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1.9.4 Diagnóstico por Métodos Ópticos  

1.9.4.1 Diagnóstico por Endoscopia   

Quanto aos Diagnósticos por Endoscopia, o atendimento será no térreo, onde será organizado 

o Serviço de Apoio Diagnóstico e Terapêutico (SADT) e nas demais áreas do Hospital, com 

funcionamento de segunda a sexta-feira para atendimento eletivo e emergencial e, a noite e finais de 

semana, para atendimento das emergências.  

Para o atendimento estão previstas três salas para a realização dos procedimentos de 

endoscopia digestiva alta, colonoscopia (digestiva baixa) e broncoscopia. 

Para o atendimento do diagnóstico endoscópico em Urologia, será utilizado o Centro Cirúrgico 

para o exame do aparelho urinário inferior, a uretra (ureteroscopia) e a bexiga (cistoscopia), 

contemplando uma torre de endoscopia com três citoscópios. 

Serão disponibilizados sete leitos de observação para Procedimentos Diagnóstico e/ou 

Terapêuticos e uma Sala de preparo (para todos os diagnósticos do SADT). Com relação à 

produção de diagnósticos por endoscopia foi projetada uma média de 760 exames /mês, conforme 

tabela:  

Mensal Anual

RADIOLOGIA CONVENCIONAL 3.292 39.504

TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA 792 9.504

RESSONÂNCIA MAGNÉTICA 264 3.168

ULTRASSONOGRAFIA GINECO-OBSTÉTRICA 1.056 12.672

ULTRASSONOGRAFIA GERAL/DOPPLER VASCULAR 

(FLUXO VASCULAR CONTÍNUO)
528 6.336

MAMOGRAFIA 264 3.168

DENSITOMETRIA ÓSSEA 528 6.336

TOTAL 6.724 80.688

Hospital da Universidade Federal do Amapá _ Diagnóstico por Imagem 

Diagnóstico por Imagem 
Projeção 
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1.9.5 Diagnóstico por Métodos Gráficos 

1.9.5.1 Diagnóstico em Neurologia 

Com relação à produção relacionada aos diagnósticos por métodos gráficos em neurologia, o 

atendimento será no térreo, onde será organizado o Serviço de Apoio Diagnóstico e Terapêutico (SADT), 

com funcionamento em dois dias na semana, diurno, para o atendimento eletivo. 

Para o atendimento está previsto um equipamento de eletroencefalograma. Com relação à 

produção de diagnósticos por métodos gráficos em neurologia foi projetada uma média de 80 

exames/mês.  

 

  

Mensal Anual

ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA 502 6.024

ENDOSCOPIA DIGESTIVA BAIXA 168 2.016

ENDOSCOPIA DIGESTIVA RESPIRATÓRIA 50 600

ENDOSCOPIA URINÁRIA 40 480

TOTAL 760 9.120

Hospital da Universidade Federal do Amapá _ DIAGNÓSTICO POR MÉTODOS ÓPTICOS 

ENDOSCOPIA
Projeção 

Mensal Anual

ELETROENCEFALOGRÁFICO (EEG)
80 960

TOTAL 80 960

Hospital da Universidade Federal do Amapá _ DIAGNÓSTICO POR MÉTODOS GRÁFICOS - 

NEUROLOGIA

NEUROLOGIA
Projeção 
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1.9.5.2 Diagnóstico em Cardiologia 

Com relação à produção relacionada aos diagnósticos por métodos gráficos em cardiologia, o 

atendimento será no térreo, onde será organizado o Serviço de Apoio Diagnóstico e Terapêutico (SADT), 

com funcionamento de segunda a sexta-feira, das 7h às 19h, para atendimento eletivo, e à noite e finais 

de semana, para atendimento das emergências.  

Para o atendimento estão previstos dois equipamentos de Ecocardiodoppler e quatro 

equipamentos de Eletrocardiograma (ECG), sendo distribuídas duas salas para a realização de 

Ecocardiodoppler e uma sala para o Eletrocardiograma (ECG).   

Além dos equipamentos apresentados acima, serão realizados os exames de Holter e 

Monitorização Ambulatorial da Pressão Arterial (MAPA), na mesma sala do ECG, e o exame de Teste 

Ergométrico em outra sala.  

Serão disponibilizados cinco equipamentos de ECG nas demais áreas do Hospital, a saber:  na 

UTI Adulto, na UTI Pediátrica/UTI Neonatal/UCINCo e UCINCa, nas Unidades de Internação, no Pronto 

Atendimento e no Serviço Ambulatorial de Terapia Renal Substitutiva. 

Com relação à produção de diagnósticos por métodos gráficos em cardiologia, foi projetada uma 

média de 2.800 exames /mês, conforme tabela: 

 

Mensal Anual

ELETROCARDIOGRÁFICO (ECG) 1.056 12.672

ECOCARDIOGRAFIA 1.056 12.672

TESTE ERGOMÉTRICO 528 6.336

HOLTER (ECG CONTÍNUA) 80 960

MAPA 80 960

TOTAL 2.800 33.600

Hospital da Universidade Federal do Amapá _ DIAGNÓSTICO POR MÉTODOS GRÁFICOS

CARDIOLOGIA 
Projeção 
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1.9.6 Serviços de Medicina Nuclear  

1.9.6.1 Cintilografia 

O Serviço de Medicina Nuclear localiza-se no térreo, com proposição de funcionamento de 

segunda-feira a sexta-feira, das 7h às 19h, e contará com uma sala para Cintilografia, além das demais 

áreas necessárias para o seu funcionamento.  

Considerando que se planeja pleitear a habilitação como Unidade de Assistência de Alta 

Complexidade Cardiovascular, a portaria de habilitação nº 210/2014 apresenta as exigências para os 

Serviços Assistências, tendo sido estabelecido que a Unidade de Medicina Nuclear realize, 

obrigatoriamente, dentre o rol de exames, a Cintilografia de Perfusão Miocárdica, em cumprimento à 

habilitação.  

Assim, considerando que o diagnóstico em Medicina Nuclear será composto por um 

equipamento de cintilografia que será disponibilizado de segunda a sexta-feira, das 7h às 19h, para 

atendimento eletivo, apresenta-se abaixo a projeção do quantitativo de exames, que seria uma média 

de 264 exames/mês, conforme tabela: 

 

  

Mensal Anual

CINTILOGRAFIA 264 3.168

TOTAL 264 3.168

Hospital da Universidade Federal do Amapá _ MEDICINA NUCLEAR

Medicina Nuclear
Projeção 
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1.9.7 Diagnóstico em Oftalmologia  

Com relação à produção de diagnósticos em Oftalmologia, o atendimento será organizado no 

Ambulatório, onde serão considerados o horário de funcionamento de 07h00 às 19h00, de segunda a 

sexta-feira. Para o atendimento em oftalmologia está prevista uma sala de exames com Campimetria, 

Topografia Ocular, Retinografia, USG e Paquimetria, entre outros.  

Com relação à produção de diagnósticos em oftalmologia, foi projetada uma média de 976 

exames/mês, conforme tabela: 

 

  

Mensal Anual

BIOMETRIA ULTRASSÔNICA 158 1.896

PAQUIMETRIA 92 1.104

CAMPIMETRIA 50 600

CERATOMETRIA 83 996

LASER 51 612

MAPEAMENTO DE RETINA 190 2.280

RETINOGRAFIA 119 1.428

YAG LASER 70 840

MICROSCOPIA ESPECULAR DE CÓRNEA 163 1.956

TOTAL 976 11.712

Hospital da Universidade Federal do Amapá _ DIAGNÓSTICO EM OFTALMOLOGIA 

OFTALMOLOGIA
Projeção 



 

34 

 

1.9.8 Diagnóstico em Urologia 

Para o atendimento em diagnóstico em Urologia, além do diagnóstico por endoscopia urinária 

apresentado no item 1.9.4.1 – Diagnóstico por Endoscopia, que será disponibilizado no Centro Cirúrgico, 

haverá a realização de exames Urodinâmicos e de Litotripsia Extracorpórea (LECO) em duas salas 

distintas, no térreo, onde será organizado o Serviço de Apoio Diagnóstico e Terapêutico (SADT), com 

funcionamento em dois dias na semana, diurno, para atendimentos eletivos.  

Para o atendimento está previsto um equipamento de cada tipo de exame. Com relação à 

produção dos exames urológicos, foi projetada uma média de 128 exames /mês, conforme tabela:  

 

1.9.9 Diagnóstico em Ginecologia 

Para o atendimento em ginecologia está previsto um equipamento de colposcopia/vulvoscopia. 

Com relação à produção, foi projetada uma média de 332 exames /mês, conforme tabela:  

 

  

Mensal Anual

LITOTRIPSIA EXTRACORPÓREA ( LECO) 64 768

EXAMES URODINÂMICOS 64 768

TOTAL 128 1.536

Hospital da Universidade Federal do Amapá _ DIAGNÓSTICO EM UROLOGIA 

UROLOGIA 
Projeção 

Mensal Anual

Colposcopia/Vulvoscopia 332 3.984

TOTAL
332 3.984

Hospital da Universidade Federal do Amapá _ DIAGNÓSTICO EM GINECOLOGIA

Diagnóstico em Ginecologia
Projeção 
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1.9.10 Diagnóstico em Obstetrícia 

 Segundo a proposta de perfil assistencial do Hospital da UNIFAP, está prevista habilitação em 

Atenção Hospitalar de Referência à Gestação de Alto Risco Tipo 2 junto ao Gestor SUS. Para o 

atendimento em obstetrícia estão previstos um equipamento para Cardiotocografia na Unidade de 

Urgência e Emergência Obstétrica, além de um equipamento por leito PPP e um equipamento para a 

Unidade Obstétrica, totalizando sete cardiotocógrafos no Hospital. Com relação à produção foram 

projetados uma média de 236 exames/mês, conforme tabela abaixo:  

 

  

Mensal Anual

Cardiotocografia 232 2.784

Amniocentese 2 24

Amnioscopia 2 24

TOTAL 236 2.832

Hospital da Universidade Federal do Amapá _ DIAGNÓSTICO EM OBSTETRÍCIA

Diagnóstico em Obstetrícia
Projeção 
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1.10 SERVIÇOS DE APOIO TERAPÊUTICO  

1.10.1 Centro Cirúrgico/RPA 

O Centro Cirúrgico/RPA, contará com uma estrutura de oito salas cirúrgicas e 12 leitos de 

recuperação pós-anestésicas, em uma única sala de recuperação, com horário de funcionamento 

apresentado abaixo.  

 

Obs.: As cirurgias ambulatoriais serão realizadas no Centro Cirúrgico. 

Quanto às especialidades cirúrgicas planejadas para o perfil assistencial proposto, tem-se o 

seguinte: 

· Cirurgia Cardiovascular 

· Cirurgia do Aparelho Digestivo 

· Cirurgia Geral 

· Cirurgia Pediátrica 

· Cirurgia Plástica 

· Cirurgia Torácica 

· Cirurgia Vascular 

· Coloproctologia 

· Dermatologia 

· Ginecologia e Obstetrícia 

· Oftalmologia 

· Ortopedia e Traumatologia 

· Otorrinolaringologia 

· Urologia 

7-13h 13-19h 19-7h 7-13h 13-19h 19-7h 7-13h 13-19h 19-7h

SALA CIRÚRGICA - 

CENTRO CIRÚRGICO
7 7 7 1 1 1 1 1 1 1

SALA CIRÚRGICA 

AMBULATORIAL
1 1 1 0 0 0 0 0 0 0

SALA DE 

RECUPERAÇÃO - RPA
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

Hospital Universitário da Universidade Federal do Amapá 

SERVIÇO Nº DE SALAS 

   FUNCIONAMENTO POR DIA DA SEMANA E POR TURNO

Nº DE LEITOS2ª a 6ª feira Sábado Domingo
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Ressalta-se que é pertinente considerar a realização dos procedimentos de Aspiração Manual 

Intrauterina (AMIU) dentro da estrutura do Centro Cirúrgico, considerando a prestação de uma melhor 

assistência à paciente que não está na condição gestacional, evitando o cruzamento do fluxo com 

gestantes em trabalho de parto. 

Quanto à projeção cirúrgica, houve a seguinte distribuição entre as especialidades com a 

respectiva média mensal cirúrgica, totalizando 618 cirurgias mensais, conforme tabela baixo: 

 

  

ESPECIALIDADE MÉDICA
Total de procedimentos por 

Mês

Total de procedimentos por 

Ano

MÉDICO - CIRURGIA CARDIOVASCULAR 18 72

MÉDICO - CIRURGIA DO APARELHO DIGESTIVO 36 144

MÉDICO - CIRURGIA GERAL 36 144

MÉDICO - CIRURGIA PEDIÁTRICA 60 240

MÉDICO - CIRURGIA PLÁSTICA 18 72

MÉDICO - CIRURGIA TORÁCICA 18 72

MÉDICO - CIRURGIA VASCULAR 36 144

MÉDICO - COLOPROCTOLOGIA 36 144

MÉDICO - DERMATOLOGIA 108 432

MÉDICO - GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA 36 144

MÉDICO - OFTALMOLOGIA 72 288

MÉDICO - ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA 36 144

MÉDICO - OTORRINOLARINGOLOGIA 72 288

MÉDICO - UROLOGIA 36 144

Total Projetado 618 2472

Hospital da Universidade Federal do Amapá 

Centro Cirúrgico



 

38 

 

1.10.2 Centro Obstétrico 

O Centro Obstétrico, localizado no 1º andar, sequencial ao Centro Cirúrgico, contará com uma 

estrutura de duas salas de parto cirúrgico, compartilhando a Recuperação Pós Anestésica com o Centro 

Cirúrgico, em que há uma sala com 12 leitos de RPA. Planeja-se o funcionamento em horário integral, 

considerando a referência para o atendimento à Gestação de Alto Risco. Quanto à projeção de parto 

cirúrgico, a respectiva média mensal cirúrgica totaliza 232 partos mensais, dos quais 106 partos 

cirúrgicos e 126 partos normais, conforme tabela abaixo:  

 

1.10.3 Centro Parto Normal – CPN 

O Centro de Parto Normal, localizado no 1° andar, sequencial ao Centro Obstétrico, deverá 

funcionar em período integral e conta com três leitos de Pré-parto, Parto e Puerpério – PPP, porém, 

sugere-se a estruturação de mais dois leitos PPP para completude de cinco leitos PPP, podendo ser 

habilitado como Centro de Parto Normal – 5 PPP, garantindo maior atendimento à população.   

Tal proposição se dá devido à estruturação de uma porta de entrada para as gestantes, no 

térreo, como contextualizado no item 1.7 - Urgência e Emergência Obstétrica, o que torna desnecessária 

uma área admissional e de avaliação dentro do CPN, planejando-se que este atendimento ocorra na 

entrada da gestante ao Hospital, dentro da Urgência e Emergência Obstétrica. Essa adequação consta 

no Relatório Técnico da Diretoria de Administração e Infraestrutura que versa sobre as necessidades de 

alterações ao projeto do Hospital. 

Além disso, destaca-se a necessidade de se realizar o atendimento do pré-parto até a alta da 

puérpera, considerando o reduzido quantitativo de leito de Alojamento Conjunto – Alcon, que foi possível 

ESPECIALIDADE MÉDICA Tipo 
Total de procedimentos por 

Mês

Total de procedimentos por 

Ano

Parto Cesariano 106 1272

Parto Normal 126 1512

232 2784

Hospital da Universidade Federal do Amapá 

Centro Obstétrico

Total Projetado

MÉDICO - OBSTETRÍCIA/PARTO
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estruturar nas Unidades de Internação do Hospital, com o objetivo de possibilitar que a instituição 

consiga realizar maior quantidade de partos com atendimento adequado ao puerpério tanto na Unidade 

de Internação Obstétrica (20 leitos de Alcon), como nos leitos PPP. 

Quanto à projeção de parto normal a respectiva média totaliza 70 partos, alcançando a meta 

preconizada pela Portaria de Consolidação n° 3/2017, artigo 16, parágrafo 3º “O CPN poderá ser 

composto por: II – 5 (cinco) PPP, com produção mínima de 840 (oitocentos e quarenta) partos anuais e 

média de 70 (setenta) partos mensais”. 

 

1.10.4 Central de Material e Esterilização 

A Unidade de Materiais Esterilizados funcionará 24 horas e está localizada no térreo. Foram 

projetados seis sítios funcionais e uma média mensal de 3.860 pacotes preparados e esterilizados, 

conforme tabela abaixo: 

 

  

ESPECIALIDADE MÉDICA
Total de procedimentos por 

Mês

Total de procedimentos por 

Ano

MÉDICO - GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA 70 840

Total Projetado 70 840

Hospital da Universidade Federal do Amapá 

Centro de Parto Normal - PPP

Serviço Funcionamento
Projeção de pacote preparado 

e esterelizado/mês

Projeção de pacote preparado e 

esterelizado/ano

Processamento de Materiais Esterelizados 24h 3.860 46.320

Prcessamento de Materiais Esterelizados

Hospital da Universidade Federal do Amapá
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1.10.5 Nutrição Clínica  

A Unidade de Nutrição Clínica funcionará 24 horas. Foi projetada uma produção de 434 dietas 

enterais/mês, conforme tabela abaixo: 

 

1.10.6 Banco de Leite Humano 

O Banco de Leite Humano localiza-se no 3º andar e conta com a estruturação para atendimento 

às demandas internas assim como para coleta de doadoras externas ao Hospital. 

Conforme consta na Portaria de Consolidação n° 3/2017, Capítulo III – Dos Serviços 

Hospitalares de Referência à Gestação de Alto Risco, Seção II – Da habilitação dos Serviços 

Hospitalares de Referência à Gestação de Alto Risco, “Artigo 49 – Para serem habilitados como 

estabelecimentos hospitalares de referência em Atenção à Gestação de Alto Risco Tipo 2, além dos 

critérios previstos no art. 47, os estabelecimentos hospitalares de saúde deverão cumprir os seguintes 

requisitos: III - dispor da seguinte infraestrutura para exames e serviços no estabelecimento em período 

integral de vinte e quatro horas durante sete dias da semana: f) Banco de Leite Humano, ou posto de 

coleta com referência pactuada a um Banco de Leite Humano, com fluxos e rotinas de encaminhamentos 

descritos e aprovados pela Vigilância Sanitária local”. Assim como consta na mesma Portaria, subseção 

I – da UTIN Tipo II, “artigo 76 Para habilitação como a UTIN tipo II, o serviço hospitalar deverá contar 

com a seguinte estrutura mínima: I - funcionar em estabelecimento hospitalar cadastrado no Sistema de 

Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (SCNES) e que possuam no mínimo 80 (oitenta) 

leitos gerais, dos quais 20 leitos obstétricos, com a seguinte estrutura mínima: e) Banco de Leite Humano 

ou unidade de coleta”. 

Nesse contexto, considerando, ainda, o atendimento neonatal e pediátrico proposto para o perfil 

assistencial e a disponibilidade estrutural projetada no HU-UNIFAP, torna-se obrigatória a abertura do 

Banco de Leite Humano na instituição. 

Serviço Classificação Projeção mensal Projeção anual

Nutrição Clínica Enteral 434 5.208

Hospital da Universidade Federal do Amapá

Nutrição Clínica
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1.10.7 Farmácia Clínica 

O Hospital da UNIFAP possuirá uma Farmácia Central que funciona 24 horas por dia, localizada 

no térreo e uma farmácia satélite localizada no Centro Cirúrgico. Haverá capela de fluxo laminar para 

manipulação das dietas parenterais. 

1.10.8 Hemoterapia/Agência Transfusional  

O Hospital da UNIFAP possuirá uma Agência Transfusional, para a qual foram projetadas 437 

transfusões/mensais, com uma estimativa de 3.136 exames pré-transfusionais ao mês, 

correspondente às transfusões, conforme tabela abaixo: 

 

1.10.9 Reabilitação Física 

O Serviço de Reabilitação Física funcionará no térreo do Hospital de segunda-feira a sexta-feira, 

das 07h às 19h.  Quanto à estrutura física projetada originalmente, após a visita da equipe técnica da 

Ebserh, em outubro/2019, o corpo docente do curso de Fisioterapia da UNIFAP sugeriu que fossem 

realizadas alterações na distribuição das áreas para contemplar o atendimento à reabilitação do paciente 

pediátrico, do paciente cardiovascular, além do atendimento aos pacientes da traumato-ortopedia. As 

áreas físicas propostas pela alteração constam do Relatório Técnico da Diretoria de Administração e 

Infraestrutura que versa sobre as necessidades de alterações ao projeto do Hospital. 

Desta forma, a estrutura física deste Serviço ficaria com a seguinte configuração: 

• Fisioterapia Pediátrica 

• Fisioterapia Cardiorrespiratória 

• Dois consultórios de fisioterapia 

• Laboratório de Biomecânica 

• Sala de Treinamento Funcional 

• 6 boxes de atendimento individual 

Mensal Anual

EXAMES PRÉ-TRANSFUSIONAIS 3.136 37.632

NÚMERO DE TRANSFUSÕES 437 5.244

Hospital da Universidade Federal do Amapá _ HEMOTERAPIA

AGÊNCIA TRANSFUSIONAL
Projeção 
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• Ginásio de Reabilitação 

• Uma sala de estudo de caso 

• Demais áreas de apoio obrigatórias 

Com relação à projeção de atendimento em reabilitação estão previstos 5.320 

atendimentos/mês, conforme tabela abaixo:  

 

1.10.10 Hemodinâmica 

O Serviço de Hemodinâmica localiza-se no 1º andar, sequencial ao Centro de Parto Normal, 

com entrada e espera distintas, com planejamento de funcionamento de segunda-feira a sexta-feira, das 

07h às 19h, para atendimento eletivo, e 7 dias na semana, 24 horas, para as urgências e emergências. 

Este Serviço conta com a seguinte estruturação física: 

· Uma sala de hemodinâmica 

· Uma sala de apoio para tratamento diagnóstico/terapêutico: quatro leitos de observação 

· Uma sala de comando 

· Uma sala de laudo 

· Uma espera/recepção 

· Demais áreas de apoio 

Quanto à projeção a respectiva média totaliza 276 procedimentos cardiointervencionista. 

 

Mensal Anual

Hospital da Universidade Federal do Amapá

Reabilitação Física

Serviço
Projeção

Reabilitação Física 5.320 63.840

Mensal Anual

Hospital da Universidade Federal do Amapá

Hemodinâmica

Serviço
Projeção

Cardiointervencionista 276 3.312
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1.10.11  Nefrologia 

O Serviço Ambulatorial de Terapia Renal Substitutiva localiza-se no térreo do Hospital, com a 

proposição de funcionamento de segunda-feira a sábado, das 06h às 21h, três turnos, possibilitando o 

atendimento de um grupo de pacientes às segunda-feira, quarta-feira e sexta-feira, e outro grupo às 

terça-feira, quinta-feira e sábados. 

Quanto à sua estrutura há as seguintes áreas físicas: 

• Dois consultórios de Nefrologia  

• Uma sala de hemodiálise: 16 poltronas 

• Uma sala de Diálise Peritoneal Ambulatorial Contínua (propõe-se que seja realizada a 

educação continuada dos pacientes nesta condição) 

• Uma sala de Diálise Peritoneal Intermitente 

• Uma sala de Hemodiálise para Hepatite B: uma poltrona 

• Uma sala de Hemodiálise para HIV/HCV: duas poltronas 

• Uma sala de observação: dois leitos de observação 

• Demais áreas de apoio 

Para as salas de hemodiálise de hepatite B e HIV/HCV, propõe-se que a de HIV/HCV seja 

utilizada para a hepatite B, pois os pacientes HIV/HCV poderão ser assistidos no mesmo ambiente dos 

demais pacientes, devendo a sala de hemodiálise de hepatite B ser destinada à retaguarda da 

hemodiálise de doentes renais que necessitem de atendimento fora do turno, totalizando, portanto, 19 

poltronas para hemodiálise no Serviço. 

Conforme a capacidade instalada e programação de funcionamento do serviço, será possível o 

atendimento de 108 pacientes/mês. Compreendendo que cada paciente realiza, em média, 13 

sessões de hemodiálise ao mês. Tem-se uma previsão total de 1.404 sessões de hemodiálise ao 

mês para este serviço. 

  

Mensal Anual

TRATAMENTO DIALÍTICO (Diálise/hemodiálise) 108 1.296

TOTAL 108 1.296

SERVIÇO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA
Projeção 
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2. CONCLUSÃO 

Os estudos apresentados no Relatório, no contexto de organização de serviços hospitalares, 

buscam oferecer subsídios à Diretoria de Gestão de Pessoas, na elaboração de proposta para o 

dimensionamento de pessoas, assim como à Diretoria de Administração e Infraestrutura, nas demandas 

estruturais e dos equipamentos e à Diretoria de Orçamento e Finanças, no planejamento de custos, 

além de subsidiar a Diretoria de Atenção em Saúde, em especial ao Serviço de Planejamento de 

Tecnologias em Saúde, na elaboração de proposta de planejamento de insumos, ao Serviço de 

Contratualização Hospitalar e ao Serviço de Regulação Assistencial, na organização de oferta de serviço 

hospitalar no contexto das Redes de Atenção à Saúde. 

Como referido acima, a definição do perfil assistencial para o HU-UNIFAP subsidiará o 

dimensionamento de pessoal necessário à execução das atividades planejadas, ressaltando-se a 

importância de se realizar uma revisão das atividades assistenciais quando houver a aprovação do 

quadro de recursos humanos, caso ocorra algum corte por parte da Secretaria de Coordenação e 

Governança das Empresas Estatais do Ministério da Economia, a fim de não dispormos de serviços com 

funcionamento inadequado por falta de equipe assistencial. 

Além da necessidade de aprovação do quadro de recursos humanos pelo Ministério da 

Economia, torna-se pertinente destacar que é necessário reavaliar os serviços assistenciais quando 

houver a captação de fato de recursos humanos após a realização de concurso público, visando cumprir 

as normas e regras vigentes para composição das equipes assistenciais na estruturação dos serviços. 

Ressalta-se, também, que é de extrema importância que ocorra uma pactuação entre o gestor 

local do SUS e o HU-UNIFAP de forma a garantir os recursos financeiros necessários à sustentabilidade 

dos serviços assistenciais projetados. Ademais, o perfil assistencial delineado é totalmente dependente 

de um efetivo sistema de regulação, uma vez que se propõe o atendimento restritamente para aquilo 

que fora planejado, garantindo uma qualidade e segurança assistencial. 

Por fim, considerando a descrição dos serviços assistenciais propostos neste relatório, torna-se 

obrigatório o cumprimento das adequações estruturais ao projeto do Hospital para garantir o fluxo 

assistencial correto para cada perfil de paciente, incorrendo em não abertura de determinados serviços 

caso a parte de infraestrutura não seja readequada. 
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3. ANEXOS 

3.1 Planilha da Projeção Assistencial – HU-UNIFAP 

 

 



RESÍDUO 

QUÍMICO
• Medicamentos

• Medicamentos vencidos

• Lâmpadas

• Pilhas

•
Saneantes 

• Reagentes   

Dimensões: 20 cm x 15,5 cm



RESÍDUO 
COMUM

NÃO RECICLÁVEL
• Absorventes • Papel Higiênico

• Fraldas • Papel Toalha

• Gesso • Restos Alimentares

• Embalagens (ÚMIDAS)

Dimensões: 20 cm x 15,5 cm



RESÍDUO 
INFECTANTE
• Seringa sem agulha •

Bolsas 
Transfusionais

• Gazes, ataduras • Polifix, equipos

• Algodão • Sondas

•
Luvas de 
Procedimento • Curativos

Dimensões: 20 cm x 15,5 cm



RESÍDUO 

RECICLÁVEL

Papéis 
Embalagens plásticas
 

Dimensões: 20 cm x 15,5 cm































































Controle de dispensação de Saneantes do dia........... mês
        Assinatura do Aux. Logística:.................................................................

Área/ Setor Tipo Área em 
m2

Quaternário de 
Amônia de 5º 

Geração e 
Nanoprata 

(Disponível em 
Galão de 5l)

Peróxido de 
Hidrogênio  

15% 
(Disponível 
em Galão de 

5l)

Detergente 
(Disponível 
em Galão de 

5l)

Cera
(Disponível 
em Galão de 

1 litro)

Removedor 
de Cera

(Disponível 
em Galão de 

1 litro)

Pedidos Extras de Saneantes

Assinatura do Recebor
Horário Produtos Quant.

Centro Cirúrgico Crítica - 428,72-  
Banheiro do Centro Cirúrgico Crítica - 11,91-    
CME Crítica - 178,17-  
Banheiro da CME Crítica - 9,54-      
Centro Obstétrico Crítica - 452,57-  
Banheiro do Centro Obstétrico Crítica - 35,96-    
UTI Neonatal Crítica - 289,50-  
Banheiro da UTI Neonatal Crítica - 16,18-    

CTI Pediátrico Crítica - 257,59-  

Banheiro do CTI Pediátrico Crítica - 17,97-    

CTI Adulto Crítica - 341,04-  

Banheiro do CTI Adulto Crítica - 11,26-    

Unidade Coronariana (UCO) Crítica - 313,77-  

Banheiro da UCO Crítica - 20,74-    

PAM Pediátrico Crítica - 301,74-  

Banheiro do PAM Pediátrico Crítica - 34,59-    

PAM Adulto Crítica - 698,73-  

Banheiro do PAM Adulto Crítica - 65,47-    

Ultrassonografia Crítica - 43,77-    

Banheiro da Ultrassonografia Crítica - 2,37-      

Endoscopia Crítica - 72,66-    

Banheiro da Endoscopia Crítica - 4,41-      

Cetrogen Crítica - 105,57-  

Hemodinâmica Crítica - 175,06-  

Banheiro da Hemodinâmica Crítica - 7,81-      

Serviço de Nutrição Crítica - 280,71-  

Banheiro do Serviço de Nutrição Crítica - 18,64-    
Centro de Processamento Celular 
(CPC) Crítica - 167,00-  

Banheiro do (CPC) Crítica - 24,19-    

Laboratório de Análises Clínicas 
(LAC) Crítica - 874,23-  

Banheiro do (LAC) Crítica - 76,29-    

Patologia Crítica - 317,97-  

Banheiro da Patologia Crítica - 4,51-      

Unidade Renal Semicrítica - 360,50-  

Banheiros da Unidade Renal Semicrítica - 40,45-    

Sala de Biópsia Semicrítica - 33,34-    

Tomografia Semicrítica - 64,12-    

Banheiro da Tomografia Semicrítica - 2,37-      

Raios-X Semicrítica - 279,21-  

Banheiro do Raios-X Semicrítica - 23,50-    

Eco Cardio Semicrítica - 15,54-    

Banheiro da Eco Cardio Semicrítica - 3,44-      

Rouparia Anexo Kimei Semicrítica - 50,00-    

Rouparia Semicrítica - 59,65-    

Banheiro da Rouparia Semicrítica - 6,27-      

Engenharia Clínica Semicrítica - 82,59-    

Banheiro da Engenharia Clínica Semicrítica - 2,90-      

Farmácia Hospítalar Semicrítica - 178,21-  

Banheiro da Farmácia Hospítalar Semicrítica - 27,89-    

Radioterapia Semicrítica - 268,96-  

Banheiro da Radioterapia Semicrítica - 17,12-    



Banker do Serviço de Radioterapia Semicrítica - 120,27-  

UCIN+ Mãe Canguru+ Lactário Semicrítica - 408,60-  

Banheiro da UCIN+ Mãe Canguru+ 
Lactário Semicrítica - 16,38-    

Banco de Leite Semicrítica - 104,30-  

Banheiro do Banco de Leite Semicrítica - 5,91-      

Enfermaria da Pediatria Semicrítica - 630,48-  

Banheiro da Enfermaria Pediatria Semicrítica - 49,43-    
Enfermaria da Clínica Médica em 
Reforma Previsão de entrega da 
obra para o mês de Outubro/2021 Semicrítica - 473,38-  

Enfermaria da Clínica Médica Semicrítica - 481,22-  
Banheiro da Enfermaria Clínica 
Médica Semicrítica - 67,85-    
Enfermaria de Doenças Infecciosas 
e Parasitárias (DIP)

Semicrítica - 239,61-  
Banheiro da Enfermaria de Doenças 
Infecciosas e Parasitárias (DIP) Semicrítica - 23,88-    

Enfermaria da Maternidade Semicrítica - 850,80-  
Banheiro da Enfermaria da 
Maternidade Semicrítica - 99,90-    

Enfermaria da Clínica Cirúrgica I Semicrítica - 416,95-  

Banheiro da Enfermaria da Clínica 
Cirúrgica I Semicrítica - 52,00-    

Enfermaria da Clínica Cirúrgica II Semicrítica - 514,50-  

Banheiro da Clínica Cirúrgica II Semicrítica - 54,72-    

Agência Transfusional Semicrítica - 112,78-  

Farmácia de Manipulação de 
Quimioterápicos Semicrítica - 85,21-    

Banheiro compartilhado (Ag. 
Transfusional e Oncologia) Semicrítica - 15,54-    

Serviço de Hematologia, Oncologia 
e Radioterapia (UHOR) Semicrítica - 160,91-  

Banheiro da UHOR Semicrítica - 7,98-      

Corredores e Rampas Semicrítica - 2.041,07-

Banheiro dos Corredores e Rampas Semicrítica - 34,52-    

Ambulatório Geral Semicrítica - 3.696,08-

Banheiros do Ambulatório Geral Semicrítica - 173,11-  

Hospital Dia Semicrítica - 448,92-  

Banheiros do Hospital Dia Semicrítica - 46,16-    

Pulsoterapia Semicrítica - 197,30-  

Banheiros da Pulsoterapia Semicrítica - 20,19-    

Ambulatório Ortopedia Semicrítica - 203,48-  

Banheiro do Ambulatório Ortopedia Semicrítica - 12,12-    

Ambulatório Pediatria Semicrítica - 295,64-  

Banheiro do Ambulatório Pediatria Semicrítica - 15,32-    

Administração Bloco E Pelotis Não Crítica - 291,63-  

Banheiro da Administração Bloco E 
Pelotis Não Crítica - 14,40-    
Administração e Salas de Aulas E 
(Subsolo) Não Crítica - 548,00-  
Banheiro da Administração e Salas 
de Aulas (Subsolo) Não Crítica - 32,35-    

Unidade de Produtos para Saúde Não Crítica - 91,69-    
Banheiro da Unidade de Produtos 
para Saúde Não Crítica - 8,02-      

Almoxarifado Bloco J Não Crítica - 374,73-  

Banheiro do Almoxarifado Bloco J Não Crítica - 9,27-      

UAF Não Crítica - 90,02-    

Almoxarifado (Unidade II) Não Crítica - 1.500,00-

Direção Geral Não Crítica - 520,14-  

Banheiro da Direção Geral Não Crítica - 17,56-    

Ouvidoria Não Crítica - 26,90-    

Adminstração e Repouso Não Crítica - 494,82-  

Banheiro da Administração e 
Repouso Não Crítica - 100,89-  

Sala de Costura Não Crítica - 112,53-  

Banheiro da Sala de Costura Não Crítica - 2,77-      

Capelania e Cuidados Paliativos Não Crítica - 93,70-    

Recepção de Visitas Não Crítica - 109,83-  

Recepção dos Raios-X Não Crítica - 63,09-    

Banheiro da Recepção dos Raios-X Não Crítica - 5,49-      



SGPTI Não Crítica - 135,13-  

Banheiro da SGPTI Não Crítica - 2,90-      

Capela Não Crítica - 77,38-    

SOST Não Crítica - 55,15-    

Banheiro do SOST Não Crítica - 5,44-      

Manutenção Não Crítica - 1.169,32-

Banheiro da Manutenção Não Crítica - 14,69-    

Esquadrias e Fachadas Envidraçadas C/ e S/ Risco - 2.158,33-

Coleta de Resíduos AC, SC e NC 0,00

Encarregadas AC, SC e NC 0,00

Área Total 27479,38



Controle de dispensação de Insumos do dia........... Mês.......................Ano.............
        Assinatura do Aux. Logística:.................................................................

Área/ Setor Tipo Área em 
m2

Sabonete 
Espuma 

(Disponível em 
Refil de 1l)

Papel 
higiênico rolo 

300m, tam: 
0,25 x 60 m, 
folha dupla, 
gramat de 20 

a 30 g/m²

Papel toalha 
branco, rolo, 

de aprox. 
20cmx 200m 
gramat. de 

40 a 46  g/m²

MOP

Teste de 
adenosina 
trifosfato 
(ATP) -
Haste

Pedidos Extras de INSUMOS

Assinatura do Recebor
Horário Produtos Quant.

Centro Cirúrgico Crítica - 428,72-  
Banheiro do Centro Cirúrgico Crítica - 11,91-    
CME Crítica - 178,17-  
Banheiro da CME Crítica - 9,54-      
Centro Obstétrico Crítica - 452,57-  
Banheiro do Centro Obstétrico Crítica - 35,96-    
UTI Neonatal Crítica - 289,50-  
Banheiro da UTI Neonatal Crítica - 16,18-    

CTI Pediátrico Crítica - 257,59-  

Banheiro do CTI Pediátrico Crítica - 17,97-    

CTI Adulto Crítica - 341,04-  

Banheiro do CTI Adulto Crítica - 11,26-    

Unidade Coronariana (UCO) Crítica - 313,77-  

Banheiro da UCO Crítica - 20,74-    

PAM Pediátrico Crítica - 301,74-  

Banheiro do PAM Pediátrico Crítica - 34,59-    

PAM Adulto Crítica - 698,73-  

Banheiro do PAM Adulto Crítica - 65,47-    

Ultrassonografia Crítica - 43,77-    

Banheiro da Ultrassonografia Crítica - 2,37-      

Endoscopia Crítica - 72,66-    

Banheiro da Endoscopia Crítica - 4,41-      

Cetrogen Crítica - 105,57-  

Hemodinâmica Crítica - 175,06-  

Banheiro da Hemodinâmica Crítica - 7,81-      

Serviço de Nutrição Crítica - 280,71-  

Banheiro do Serviço de Nutrição Crítica - 18,64-    
Centro de Processamento Celular 
(CPC) Crítica - 167,00-  

Banheiro do (CPC) Crítica - 24,19-    

Laboratório de Análises Clínicas 
(LAC) Crítica - 874,23-  

Banheiro do (LAC) Crítica - 76,29-    

Patologia Crítica - 317,97-  

Banheiro da Patologia Crítica - 4,51-      

Unidade Renal Semicrítica - 360,50-  

Banheiros da Unidade Renal Semicrítica - 40,45-    

Sala de Biópsia Semicrítica - 33,34-    

Tomografia Semicrítica - 64,12-    

Banheiro da Tomografia Semicrítica - 2,37-      

Raios-X Semicrítica - 279,21-  

Banheiro do Raios-X Semicrítica - 23,50-    

Eco Cardio Semicrítica - 15,54-    

Banheiro da Eco Cardio Semicrítica - 3,44-      

Rouparia Anexo Kimei Semicrítica - 50,00-    

Rouparia Semicrítica - 59,65-    

Banheiro da Rouparia Semicrítica - 6,27-      

Engenharia Clínica Semicrítica - 82,59-    

Banheiro da Engenharia Clínica Semicrítica - 2,90-      

Farmácia Hospítalar Semicrítica - 178,21-  

Banheiro da Farmácia Hospítalar Semicrítica - 27,89-    

Radioterapia Semicrítica - 268,96-  

Banheiro da Radioterapia Semicrítica - 17,12-    



Banker do Serviço de Radioterapia Semicrítica - 120,27-  

UCIN+ Mãe Canguru+ Lactário Semicrítica - 408,60-  

Banheiro da UCIN+ Mãe Canguru+ 
Lactário Semicrítica - 16,38-    

Banco de Leite Semicrítica - 104,30-  

Banheiro do Banco de Leite Semicrítica - 5,91-      

Enfermaria da Pediatria Semicrítica - 630,48-  

Banheiro da Enfermaria Pediatria Semicrítica - 49,43-    
Enfermaria da Clínica Médica em 
Reforma Previsão de entrega da 
obra para o mês de Outubro/2021 Semicrítica - 473,38-  

Enfermaria da Clínica Médica Semicrítica - 481,22-  
Banheiro da Enfermaria Clínica 
Médica Semicrítica - 67,85-    
Enfermaria de Doenças Infecciosas 
e Parasitárias (DIP)

Semicrítica - 239,61-  
Banheiro da Enfermaria de Doenças 
Infecciosas e Parasitárias (DIP) Semicrítica - 23,88-    

Enfermaria da Maternidade Semicrítica - 850,80-  
Banheiro da Enfermaria da 
Maternidade Semicrítica - 99,90-    

Enfermaria da Clínica Cirúrgica I Semicrítica - 416,95-  

Banheiro da Enfermaria da Clínica 
Cirúrgica I Semicrítica - 52,00-    

Enfermaria da Clínica Cirúrgica II Semicrítica - 514,50-  

Banheiro da Clínica Cirúrgica II Semicrítica - 54,72-    

Agência Transfusional Semicrítica - 112,78-  

Farmácia de Manipulação de 
Quimioterápicos Semicrítica - 85,21-    

Banheiro compartilhado (Ag. 
Transfusional e Oncologia) Semicrítica - 15,54-    

Serviço de Hematologia, Oncologia 
e Radioterapia (UHOR) Semicrítica - 160,91-  

Banheiro da UHOR Semicrítica - 7,98-      

Corredores e Rampas Semicrítica - 2.041,07-

Banheiro dos Corredores e Rampas Semicrítica - 34,52-    

Ambulatório Geral Semicrítica - 3.696,08-

Banheiros do Ambulatório Geral Semicrítica - 173,11-  

Hospital Dia Semicrítica - 448,92-  

Banheiros do Hospital Dia Semicrítica - 46,16-    

Pulsoterapia Semicrítica - 197,30-  

Banheiros da Pulsoterapia Semicrítica - 20,19-    

Ambulatório Ortopedia Semicrítica - 203,48-  

Banheiro do Ambulatório Ortopedia Semicrítica - 12,12-    

Ambulatório Pediatria Semicrítica - 295,64-  

Banheiro do Ambulatório Pediatria Semicrítica - 15,32-    

Administração Bloco E Pelotis Não Crítica - 291,63-  

Banheiro da Administração Bloco E 
Pelotis Não Crítica - 14,40-    
Administração e Salas de Aulas E 
(Subsolo) Não Crítica - 548,00-  
Banheiro da Administração e Salas 
de Aulas (Subsolo) Não Crítica - 32,35-    

Unidade de Produtos para Saúde Não Crítica - 91,69-    
Banheiro da Unidade de Produtos 
para Saúde Não Crítica - 8,02-      

Almoxarifado Bloco J Não Crítica - 374,73-  

Banheiro do Almoxarifado Bloco J Não Crítica - 9,27-      

UAF Não Crítica - 90,02-    

Almoxarifado (Unidade II) Não Crítica - 1.500,00-

Direção Geral Não Crítica - 520,14-  

Banheiro da Direção Geral Não Crítica - 17,56-    

Ouvidoria Não Crítica - 26,90-    

Adminstração e Repouso Não Crítica - 494,82-  

Banheiro da Administração e 
Repouso Não Crítica - 100,89-  

Sala de Costura Não Crítica - 112,53-  

Banheiro da Sala de Costura Não Crítica - 2,77-      

Capelania e Cuidados Paliativos Não Crítica - 93,70-    

Recepção de Visitas Não Crítica - 109,83-  

Recepção dos Raios-X Não Crítica - 63,09-    

Banheiro da Recepção dos Raios-X Não Crítica - 5,49-      



SGPTI Não Crítica - 135,13-  

Banheiro da SGPTI Não Crítica - 2,90-      

Capela Não Crítica - 77,38-    

SOST Não Crítica - 55,15-    

Banheiro do SOST Não Crítica - 5,44-      

Manutenção Não Crítica - 1.169,32-

Banheiro da Manutenção Não Crítica - 14,69-    

Esquadrias e Fachadas Envidraçadas C/ e S/ Risco - 2.158,33-

Coleta de Resíduos AC, SC e NC 0,00

Encarregadas AC, SC e NC 0,00

Área Total 27479,38



Controle de dispensação de Sanitos do dia........... Mês.......................Ano.............
        Assinatura do Aux. Logística:.................................................................

Área/ Setor Tipo Área em 
m2

 Preto 
150L, 

80cm x 
100cm 
x 0,12
mm

 Preto 
60L, 
60cm 

x 
70cmx 

0,10
mm

 Preto 
20L, 
40cm 

x 
50cm 

x0,
08mm

Branco 
Leitos

o 
150L,   
90cm 

x 
110cm 
x 0,12
mm

 Branco 
Leitoso 
60L, de 
63cm x 
80cm x 

0,10
mm

Branco 
Leitoso 

20L, 
39cm x 
58cm x 

0,08
mm

 
Laranj
a 60L, 
63cm 

x 
80cm 
x 0,10
mm

Laranja 
20L, 

39cm x 
58cm x 

0,08
mm

 
Vermelh
a 100L, 
75cm x 
105cm x 
0,10mm

Azul 
60L, 

63cm x 
80cm x 

0,08
mm

 Azul 
30L, 

59cm x 
62cm x 

0,08
mm

Pedidos Extras de 
SANITOS

Assinatura do Recebor
Horári

o Produtos Quant.

Centro Cirúrgico Crítica - 428,72-    

Banheiro do Centro Cirúrgico Crítica - 11,91-      

CME Crítica - 178,17-    

Banheiro da CME Crítica - 9,54-        

Centro Obstétrico Crítica - 452,57-    

Banheiro do Centro Obstétrico Crítica - 35,96-      

UTI Neonatal Crítica - 289,50-    

Banheiro da UTI Neonatal Crítica - 16,18-      

CTI Pediátrico Crítica - 257,59-    

Banheiro do CTI Pediátrico Crítica - 17,97-      

CTI Adulto Crítica - 341,04-    

Banheiro do CTI Adulto Crítica - 11,26-       

Unidade Coronariana (UCO) Crítica - 313,77-    

Banheiro da UCO Crítica - 20,74-      

PAM Pediátrico Crítica - 301,74-    

Banheiro do PAM Pediátrico Crítica - 34,59-      

PAM Adulto Crítica - 698,73-    

Banheiro do PAM Adulto Crítica - 65,47-      

Ultrassonografia Crítica - 43,77-      

Banheiro da Ultrassonografia Crítica - 2,37-        

Endoscopia Crítica - 72,66-      

Banheiro da Endoscopia Crítica - 4,41-        

Cetrogen Crítica - 105,57-    

Hemodinâmica Crítica - 175,06-    

Banheiro da Hemodinâmica Crítica - 7,81-        

Serviço de Nutrição Crítica - 280,71-    

Banheiro do Serviço de Nutrição Crítica - 18,64-      

Centro de Processamento Celular (CPC) Crítica - 167,00-    

Banheiro do (CPC) Crítica - 24,19-      

Laboratório de Análises Clínicas (LAC) Crítica - 874,23-    

Banheiro do (LAC) Crítica - 76,29-      

Patologia Crítica - 317,97-    

Banheiro da Patologia Crítica - 4,51-        

Unidade Renal Semicrítica - 360,50-    

Banheiros da Unidade Renal Semicrítica - 40,45-      

Sala de Biópsia Semicrítica - 33,34-      

Tomografia Semicrítica - 64,12-      

Banheiro da Tomografia Semicrítica - 2,37-        

Raios-X Semicrítica - 279,21-    

Banheiro do Raios-X Semicrítica - 23,50-      

Eco Cardio Semicrítica - 15,54-      

Banheiro da Eco Cardio Semicrítica - 3,44-        

Rouparia Anexo Kimei Semicrítica - 50,00-      

Rouparia Semicrítica - 59,65-      

Banheiro da Rouparia Semicrítica - 6,27-        

Engenharia Clínica Semicrítica - 82,59-      

Banheiro da Engenharia Clínica Semicrítica - 2,90-        

Farmácia Hospítalar Semicrítica - 178,21-    

Banheiro da Farmácia Hospítalar Semicrítica - 27,89-      

Radioterapia Semicrítica - 268,96-    

Banheiro da Radioterapia Semicrítica - 17,12-      

Banker do Serviço de Radioterapia Semicrítica - 120,27-    



UCIN+ Mãe Canguru+ Lactário Semicrítica - 408,60-    

Banheiro da UCIN+ Mãe Canguru+ 
Lactário Semicrítica - 16,38-      

Banco de Leite Semicrítica - 104,30-    

Banheiro do Banco de Leite Semicrítica - 5,91-        

Enfermaria da Pediatria Semicrítica - 630,48-    

Banheiro da Enfermaria Pediatria Semicrítica - 49,43-      

Enfermaria da Clínica Médica em 
Reforma Previsão de entrega da obra 
para o mês de Outubro/2021 Semicrítica - 473,38-    

Enfermaria da Clínica Médica Semicrítica - 481,22-    

Banheiro da Enfermaria Clínica Médica Semicrítica - 67,85-      
Enfermaria de Doenças Infecciosas e 
Parasitárias (DIP)

Semicrítica - 239,61-    
Banheiro da Enfermaria de Doenças 
Infecciosas e Parasitárias (DIP) Semicrítica - 23,88-      

Enfermaria da Maternidade Semicrítica - 850,80-    

Banheiro da Enfermaria da Maternidade Semicrítica - 99,90-      

Enfermaria da Clínica Cirúrgica I Semicrítica - 416,95-    

Banheiro da Enfermaria da Clínica 
Cirúrgica I Semicrítica - 52,00-      

Enfermaria da Clínica Cirúrgica II Semicrítica - 514,50-    

Banheiro da Clínica Cirúrgica II Semicrítica - 54,72-      

Agência Transfusional Semicrítica - 112,78-    

Farmácia de Manipulação de 
Quimioterápicos Semicrítica - 85,21-      

Banheiro compartilhado (Ag. 
Transfusional e Oncologia) Semicrítica - 15,54-      

Serviço de Hematologia, Oncologia e 
Radioterapia (UHOR) Semicrítica - 160,91-    

Banheiro da UHOR Semicrítica - 7,98-        

Corredores e Rampas Semicrítica - 2.041,07- 

Banheiro dos Corredores e Rampas Semicrítica - 34,52-      

Ambulatório Geral Semicrítica - 3.696,08- 

Banheiros do Ambulatório Geral Semicrítica - 173,11-    

Hospital Dia Semicrítica - 448,92-    

Banheiros do Hospital Dia Semicrítica - 46,16-      

Pulsoterapia Semicrítica - 197,30-    

Banheiros da Pulsoterapia Semicrítica - 20,19-      

Ambulatório Ortopedia Semicrítica - 203,48-    

Banheiro do Ambulatório Ortopedia Semicrítica - 12,12-      

Ambulatório Pediatria Semicrítica - 295,64-    

Banheiro do Ambulatório Pediatria Semicrítica - 15,32-      

Administração Bloco E Pelotis Não Crítica - 291,63-    

Banheiro da Administração Bloco E 
Pelotis Não Crítica - 14,40-      
Administração e Salas de Aulas E 
(Subsolo) Não Crítica - 548,00-    

Banheiro da Administração e Salas de 
Aulas (Subsolo) Não Crítica - 32,35-      

Unidade de Produtos para Saúde Não Crítica - 91,69-      

Banheiro da Unidade de Produtos para 
Saúde Não Crítica - 8,02-        

Almoxarifado Bloco J Não Crítica - 374,73-    

Banheiro do Almoxarifado Bloco J Não Crítica - 9,27-        

UAF Não Crítica - 90,02-      

Almoxarifado (Unidade II) Não Crítica - 1.500,00- 

Direção Geral Não Crítica - 520,14-    

Banheiro da Direção Geral Não Crítica - 17,56-      

Ouvidoria Não Crítica - 26,90-      

Adminstração e Repouso Não Crítica - 494,82-    

Banheiro da Administração e Repouso Não Crítica - 100,89-    

Sala de Costura Não Crítica - 112,53-    

Banheiro da Sala de Costura Não Crítica - 2,77-        

Capelania e Cuidados Paliativos Não Crítica - 93,70-      

Recepção de Visitas Não Crítica - 109,83-    

Recepção dos Raios-X Não Crítica - 63,09-      

Banheiro da Recepção dos Raios-X Não Crítica - 5,49-        

SGPTI Não Crítica - 135,13-    

Banheiro da SGPTI Não Crítica - 2,90-        



Capela Não Crítica - 77,38-      

SOST Não Crítica - 55,15-      

Banheiro do SOST Não Crítica - 5,44-        

Manutenção Não Crítica - 1.169,32- 

Banheiro da Manutenção Não Crítica - 14,69-      

Esquadrias e Fachadas Envidraçadas C/ e S/ Risco - 2.158,33- 

Coleta de Resíduos AC, SC e NC 0,00

Encarregadas AC, SC e NC 0,00

Área Total 27479,38



Planilha de Controle de Limpeza Terminal Programada nos Serviços e Unidades/HUMAP-UFMS

Programação de Limpeza Terminal 
Criticidade Periodicidade Mês/ano

Data Áreas, Enfermarias, Salas, Expurgos, 
demais dependências Higienizador

Serviço 
Satisfatório                

1-Sim   2-Não

Responsável pelo 
Serviço/Unidade

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Legenda:
Enfermaria ( Enf.) acrescido de respectivo número; Expurgo (Exp.), Posto de Enfermagem (P.E); 
Sala de Utilidades (SU); Sala de Guarda de material de consumo (S. Mat), Corredor; Repouso; 
Sala de Prescrição Médica (PM); Copa; Sala da Chefia da Unidade (S. Chefia)



Controle de Limpeza Terminal Diária nas Unidades Assistenciais
Data Período

Encarregada Responsável pela verificação das Limpezas Terminais ...............................................................    1.  Diurno  (    )
2. Noturno  (   )

Área/ Setor Tipo Área em 
m2

 Limpeza 
Terminal 

Realizada           
1-Sim    2-Não

Motivo da Limpeza 
Terminal                    1- 
Alta    2- Óbito       3-
Transferência          4-

Evasão

Quantas limpezas 
executadas

Registro dos leitos submetidos a 
Limpeza Terminal

Serviço Satisfatório                
1-Sim   2-Não Higienizadora

Centro Cirúrgico Crítica 428,72

Centro Obstétrico Crítica 452,57

UTI Neo Crítica 289,50

UCIN+ Canguru Semicrítica 408,60

CTI Adulto Crítica 341,04

Enfermaria DIP Semicrítica 239,61

PAM Pediátrico Crítica 301,74

UCO Crítica 313,77

PAM ADULTO Crítica 698,73

Unidade Renal Semicrítica 360,50

CTI Pediátrico Crítica 257,59

Enf. Pediatria Semicrítica 630,48
Enf.Clínica 

Médica Reforma Semicrítica 473,38
Enf.Clínica 

Médica Semicrítica 495,00

Enf. Maternidade Semicrítica 850,80
Enf. da Cirúrgica 

I Semicrítica 416,95
Enf. da Cirúrgica 

II Semicrítica 514,5

Hospital Dia Semicrítica 448,92



 CONTROLE DE PESAGEM DE  RESÍDUOS 

 GERADOR: HU-UNIFAP                                          RESÍDUO CLASSE-D 

 Estação  Peso  Estação  Peso  Estação  Peso 

 _____________________________                                      ____________________________ 
 MS AMBIENTAL                                                                            HU-HUMAP 
 Nome:                                                                                            Nome: 
 CPF:                                                                                                CPF: 



 TRATAMENTO E GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS 
 GERADOR: HU-UNIFAP                                                                                                                                                                                   DATA: 

 RESÍDUO INFECTANTE- GRUPO A 
 Estação  Peso Liquído  Estação  Peso Liquído  Estação  Peso Liquído  Estação  Peso Liquído  Estação  Peso Liquído 

 ________________________________                                                                                                              ______________________________________ 
 EMPRESA  HU-UNIFAP 

 NOME:                                                                 CPF:                                                                                               NOME:                                                       CPF: 



 TRATAMENTO E GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS 
 GERADOR: HU-UNIFAP                                                                                                                                                                                   DATA: 

 CONTAINER PEQUENO  RESÍDUO INFECTANTE - GRUPO A-3 
 Centro 
 Obstetrico 

 Patologia 

 Resíduo Químico - Grupo-B  LAVANDERIA 
 Farmácia  DIP  Renal  Bio Quimíca 

 Endoscopia  Patologia  Pulsoterapia  Farmácia 
 C3 

 Tomografia 
 Micologia  Cetrogen 

 TOTAL RESÍDUO INFECTANTE  0,0  OBSERVAÇÕES:: 
 RECICLÁVEL  0,0 
 LAVANDERIA  0,0 
 RESÍDUO GRUPO B  0,0 
 RESÍDUO PERFURO GRUPO E  0,0 

 ________________________________                                                                                                              ______________________________________ 
 EMPRESA  HU-UNIFAP 

 NOME:                                                                 CPF:                                                                                               NOME:                                                       CPF: 



 TRATAMENTO E GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS 
 GERADOR: HU-UNIFAP                                                                                                                                                                                   DATA: 

 RESÍDUO INFECTANTE A-3  0,0 
 TOTAL BIOLÓGICO  0,00 

 RESÍDUO PERFURO CORTANTE - GRUPO E 
 Setor  Peso Liquído  Setor  Peso Liquído  Setor  Peso Liquído  Setor  Peso Liquído  Setor  Peso Liquído 

 ________________________________                                                                                                              ______________________________________ 
 EMPRESA  HU-UNIFAP 

 NOME:                                                                 CPF:                                                                                               NOME:                                                       CPF: 



 TRATAMENTO E GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS 
 GERADOR: HU-UNIFAP                                                                                                                                                                                   DATA: 

 ________________________________                                                                                                              ______________________________________ 
 EMPRESA  HU-UNIFAP 

 NOME:                                                                 CPF:                                                                                               NOME:                                                       CPF: 



 13. DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS CONFORME FASEAMENTO, ÁREA DE PRODUTIVIDADE  E CRITICIDADE  DO HU-UNIFAP: TT M² 23.174,80             

ITEM ÁREA/SETOR GRAU DE CRITICIDADE ÁREA(m²) JORNADA DE TRABALHO ÁREA FÍSICA
FASE DE 

IMPLANTAÇÃO
13.1 FASEAMENTO:  Pavimento Térreo, a seguir:
ADMINISTRAÇÃO
01 ARQUIVO ADMINISTRATIVO Piso Frio 121,51 44 horas semanais AREA INTERNA FASE 1
02 ARQUIVO MÉDICO Piso Frio 110,71 44 horas semanais AREA INTERNA FASE 1
03 CPD Piso Frio 19,34 44 horas semanais AREA INTERNA FASE 1
04 TI Piso Frio 32,84 44 horas semanais AREA INTERNA FASE 1
05 INFORMÁTICA Piso Frio 17,02 44 horas semanais AREA INTERNA FASE 1
06 TI TERCEIRIZADOS Piso Frio 29,87 44 horas semanais AREA INTERNA FASE 1
07 SEGURANÇA Piso Frio 25,22 44 horas semanais AREA INTERNA FASE 1
08 RECURSOS HUMANOS Piso Frio 37,43 44 horas semanais AREA INTERNA FASE 1
09 FINANCEIRO Piso Frio 37,22 44 horas semanais AREA INTERNA FASE 1
10 CIRCULAÇÃO Piso Frio 58,97 44 horas semanais AREA INTERNA FASE 1
11 AC Piso Frio 2,11 44 horas semanais AREA INTERNA FASE 1
12 WC Piso Frio 2,47 44 horas semanais AREA INTERNA FASE 1
13 QUALIDADE Piso Frio 13,85 44 horas semanais AREA INTERNA FASE 1
14 COMP. ÉTICO Piso Frio 14,25 44 horas semanais AREA INTERNA FASE 1
15 CCIH Piso Frio 17,97 44 horas semanais AREA INTERNA FASE 1
16 HUMANIZ./ ACOLHIM. Piso Frio 14,22 44 horas semanais AREA INTERNA FASE 1
17 ARQUIVO Piso Frio 14,16 44 horas semanais AREA INTERNA FASE 1
18 CIRCULAÇÃO Piso Frio 78,50 44 horas semanais AREA INTERNA FASE 1
19 SERVIÇO SOCIAL Piso Frio 16,89 44 horas semanais AREA INTERNA FASE 1
20 PSICOLOGIA Piso Frio 21,40 44 horas semanais AREA INTERNA FASE 1
21 COMISSÕES Piso Frio 21,42 44 horas semanais AREA INTERNA FASE 1
22 ASSESS. COMUNICAÇÃO Piso Frio 21,83 44 horas semanais AREA INTERNA FASE 1
23 REUNIÃO Piso Frio 21,57 44 horas semanais AREA INTERNA FASE 1
24 DIRETORIA ADMINISTRATIVA Piso Frio 14,84 44 horas semanais AREA INTERNA FASE 1
25 WC Banheiro 1,68 44 horas semanais AREA INTERNA FASE 1
26 WC Banheiro 1,67 44 horas semanais AREA INTERNA FASE 1
27 WC Banheiro 1,75 44 horas semanais AREA INTERNA FASE 1
28 DIRETORIA CLÍNICA Piso Frio 9,20 44 horas semanais AREA INTERNA FASE 1
29 DIRETORIA GERAL Piso Frio 14,96 44 horas semanais AREA INTERNA FASE 1
30 HALL Piso Frio 32,23 44 horas semanais AREA INTERNA FASE 1
31 ASSIST. JURÍDICA Piso Frio 18,13 44 horas semanais AREA INTERNA FASE 1
32 CENTRAL REGULAÇÃO Piso Frio 17,94 44 horas semanais AREA INTERNA FASE 1
33 APOIO ADMINISTRATIVO Piso Frio 25,14 44 horas semanais AREA INTERNA FASE 1
34 PROTOCOLO Piso Frio 14,30 44 horas semanais AREA INTERNA FASE 1
35 LICITAÇÃO Piso Frio 26,03 44 horas semanais AREA INTERNA FASE 1
36 CIRCULAÇÃO Piso Frio 6,15 44 horas semanais AREA INTERNA FASE 1
37 COPA Piso Frio 12,83 44 horas semanais AREA INTERNA FASE 1
38 WC FEMININO Piso Frio 17,89 44 horas semanais AREA INTERNA FASE 1
39 WC MASCULINO Piso Frio 18,36 44 horas semanais AREA INTERNA FASE 1
40 SECRETARIA Piso Frio 24,65 44 horas semanais AREA INTERNA FASE 1
41 ESPERA Piso Frio 32,64 44 horas semanais AREA INTERNA FASE 1
42 WC PCD Banheiro 3,48 44 horas semanais AREA INTERNA FASE 1
43 WC PCD Banheiro 3,50 44 horas semanais AREA INTERNA FASE 1
44 CIRCULAÇÃO Área Semicrítica 459,93 12 horas diurno ÁREA HOSPITALAR FASE 1
45 CIRCULAÇÃO Área Semicrítica 118,41 12 horas diurno ÁREA HOSPITALAR FASE 1
46 CIRCULAÇÃO Área Semicrítica 24,50 12 horas diurno ÁREA HOSPITALAR FASE 1
AMBULATÓRIO
47 WC Área Crítica 1,90 44 horas semanais ÁREA HOSPITALAR FASE 1
48 WC Área Crítica 1,90 44 horas semanais ÁREA HOSPITALAR FASE 1
49 CONSULTÓRIO Área Semicrítica 10,23 44 horas semanais ÁREA HOSPITALAR FASE 1
50 CONSULTÓRIO Área Semicrítica 10,80 44 horas semanais ÁREA HOSPITALAR FASE 1
51 DISCUSSÃO DE CASOS Área Não Crítica 13,75 44 horas semanais ÁREA HOSPITALAR FASE 1
52 COPA Área Não Crítica 3,83 44 horas semanais ÁREA HOSPITALAR FASE 1
53 CONSULTÓRIO Área Semicrítica 10,74 44 horas semanais ÁREA HOSPITALAR FASE 1
54 WC Área Crítica 3,56 44 horas semanais ÁREA HOSPITALAR FASE 1
55 WC Área Crítica 3,06 44 horas semanais ÁREA HOSPITALAR FASE 1
56 DTRS Área Semicrítica 2,09 44 horas semanais ÁREA HOSPITALAR FASE 1
57 FRALDÁRIO Área Crítica 4,35 44 horas semanais ÁREA HOSPITALAR FASE 1
58 ESPERA Área Não Crítica 56,68 44 horas semanais ÁREA HOSPITALAR FASE 1
59 CONSULTÓRIO Área Semicrítica 10,83 44 horas semanais ÁREA HOSPITALAR FASE 1
60 CONSULTÓRIO Área Semicrítica 10,67 44 horas semanais ÁREA HOSPITALAR FASE 1
61 CONSULT. OFTALMO Área Semicrítica 17,36 44 horas semanais ÁREA HOSPITALAR FASE 1
62 WC Área Crítica 4,08 44 horas semanais ÁREA HOSPITALAR FASE 1
63 WC Área Crítica 4,08 44 horas semanais ÁREA HOSPITALAR FASE 1
64 CONSULT. OTORRINO Área Semicrítica 12,70 44 horas semanais ÁREA HOSPITALAR FASE 1
65 CONS. ASSIST. SOCIAL Área Não Crítica 10,15 44 horas semanais ÁREA HOSPITALAR FASE 1
66 CONSULT. ENFERM. Área Semicrítica 10,27 44 horas semanais ÁREA HOSPITALAR FASE 1
67 CIRCULAÇÃO Área Semicrítica 91,78 44 horas semanais ÁREA HOSPITALAR FASE 1
68 RECEPÇÃO/ ESPERA Área Não Crítica 80,18 44 horas semanais ÁREA HOSPITALAR FASE 1
69 CAFÉ Área Não Crítica 11,74 44 horas semanais ÁREA HOSPITALAR FASE 1
70 WC Área Crítica 3,32 44 horas semanais ÁREA HOSPITALAR FASE 1
71 WC Área Crítica 3,28 44 horas semanais ÁREA HOSPITALAR FASE 1

ANEXO XX
CRONOGRAMA ESTIMADO DE EXECUÇÃO, GRAU DE CRITICIDADE DAS ÁREAS E JORNADA DE TRABALHO



72 SAN Área Crítica 3,06 44 horas semanais ÁREA HOSPITALAR FASE 1
73 SAN Área Crítica 8,04 44 horas semanais ÁREA HOSPITALAR FASE 1
74 SAN Área Crítica 7,93 44 horas semanais ÁREA HOSPITALAR FASE 1
75 ÁREA SEM NOME Área Não Crítica 2,97 44 horas semanais ÁREA HOSPITALAR FASE 1
76 CIRCULAÇÃO Área Semicrítica 55,60 44 horas semanais ÁREA HOSPITALAR FASE 1
77 CONSULT. ODONTO Área Semicrítica 15,28 44 horas semanais ÁREA HOSPITALAR FASE 1
78 CONSULT. ORTOPEDIA Área Semicrítica 13,09 44 horas semanais ÁREA HOSPITALAR FASE 1
79 CONSULT. ORTOPEDIA Área Semicrítica 15,40 44 horas semanais ÁREA HOSPITALAR FASE 1
80 ESPERA 02 Área Não Crítica 45,90 44 horas semanais ÁREA HOSPITALAR FASE 1
81 CONSULTÓRIO Área Semicrítica 10,93 44 horas semanais ÁREA HOSPITALAR FASE 1
82 CONSULTÓRIO Área Semicrítica 10,68 44 horas semanais ÁREA HOSPITALAR FASE 1
83 CONSULTÓRIO Área Semicrítica 10,74 44 horas semanais ÁREA HOSPITALAR FASE 1
84 CONSULTÓRIO Área Semicrítica 10,75 44 horas semanais ÁREA HOSPITALAR FASE 1
85 CONSULTÓRIO Área Semicrítica 13,08 44 horas semanais ÁREA HOSPITALAR FASE 1
86 DML Área Não Crítica 1,84 44 horas semanais ÁREA HOSPITALAR FASE 1
87 WC Área Crítica 2,11 44 horas semanais ÁREA HOSPITALAR FASE 1
88 WC Área Crítica 2,13 44 horas semanais ÁREA HOSPITALAR FASE 1
89 CONSULTÓRIO Área Semicrítica 10,83 44 horas semanais ÁREA HOSPITALAR FASE 1
90 CONSULTÓRIO Área Semicrítica 10,66 44 horas semanais ÁREA HOSPITALAR FASE 1
91 CONSULTÓRIO Área Semicrítica 10,89 44 horas semanais ÁREA HOSPITALAR FASE 1
92 CONSULTÓRIO Área Semicrítica 10,82 44 horas semanais ÁREA HOSPITALAR FASE 1
93 CONSULTÓRIO Área Semicrítica 10,89 44 horas semanais ÁREA HOSPITALAR FASE 1
94 CONSULTÓRIO Área Semicrítica 11,24 44 horas semanais ÁREA HOSPITALAR FASE 1
95 WC Área Crítica 2,95 44 horas semanais ÁREA HOSPITALAR FASE 1
96 WC Área Crítica 2,06 44 horas semanais ÁREA HOSPITALAR FASE 1
97 ESPERA 01 Área Não Crítica 58,32 44 horas semanais ÁREA HOSPITALAR FASE 1
98 CONSULTÓRIO Área Semicrítica 10,00 44 horas semanais ÁREA HOSPITALAR FASE 1
99 GUARDA AMOSTRAS Área Semicrítica 3,35 44 horas semanais ÁREA HOSPITALAR FASE 1
100 ADM COLETA Área Não Crítica 4,91 44 horas semanais ÁREA HOSPITALAR FASE 1
101 COLETA Área Semicrítica 24,53 44 horas semanais ÁREA HOSPITALAR FASE 1
102 BHO Área Crítica 5,04 44 horas semanais ÁREA HOSPITALAR FASE 1
103 COLETA ESPECIAL Área Semicrítica 8,13 44 horas semanais ÁREA HOSPITALAR FASE 1
104 CONSULTÓRIO Área Semicrítica 14,95 44 horas semanais ÁREA HOSPITALAR FASE 1
105 CONSULTÓRIO Área Semicrítica 10,89 44 horas semanais ÁREA HOSPITALAR FASE 1
106 WC Área Crítica 2,12 44 horas semanais ÁREA HOSPITALAR FASE 1
107 WC Área Crítica 2,11 44 horas semanais ÁREA HOSPITALAR FASE 1
108 DEP. Área Não Crítica 2,85 44 horas semanais ÁREA HOSPITALAR FASE 1
ÁREAS DE CIRCULAÇÃO
109 ELEVADOR SOCIAL Área Semicrítica 3,90 12 horas diurno ÁREA HOSPITALAR FASE 1
110 ELEVADOR SOCIAL Área Semicrítica 4,17 12 horas diurno ÁREA HOSPITALAR FASE 1
111 HALL SOCIAL Área Semicrítica 24,22 12 horas diurno ÁREA HOSPITALAR FASE 1
112 RAMPA Área Semicrítica 171,02 12 horas diurno ÁREA HOSPITALAR FASE 1
113 ÁREA DE VENTILADORES Área Não Crítica 21,40 12 horas diurno ÁREA HOSPITALAR FASE 1
114 ELEVADOR LEITO/ MACA Área Semicrítica 7,18 12 horas diurno ÁREA HOSPITALAR FASE 1
115 ELEVADOR LEITO/ MACA Área Semicrítica 7,16 12 horas diurno ÁREA HOSPITALAR FASE 1
116 ELEVADOR Área Semicrítica 6,70 12 horas diurno ÁREA HOSPITALAR FASE 1
117 ELEVADOR Área Semicrítica 7,00 12 horas diurno ÁREA HOSPITALAR FASE 1
118 ÁREA PROTEGIDA Área Não Crítica 18,74 12 horas diurno ÁREA HOSPITALAR FASE 1
119 HALL DE SERVIÇO Área Semicrítica 19,70 12 horas diurno ÁREA HOSPITALAR FASE 1
120 HALL Área Semicrítica 21,58 12 horas diurno ÁREA HOSPITALAR FASE 1
AMBULATÓRIO
121 DTRS Área Semicrítica 9,74 44 horas semanais ÁREA HOSPITALAR FASE 1
122 REPOUSO Área Não Crítica 16,11 44 horas semanais ÁREA HOSPITALAR FASE 1
123 HALL Área Semicrítica 4,13 44 horas semanais ÁREA HOSPITALAR FASE 1
124 WC PCD Área Crítica 3,55 44 horas semanais ÁREA HOSPITALAR FASE 1
125 WC PCD Área Crítica 3,55 44 horas semanais ÁREA HOSPITALAR FASE 1
126 REPOUSO Área Não Crítica 13,92 44 horas semanais ÁREA HOSPITALAR FASE 1
127 ÁREA VENTILADORES Área Não Crítica 22,97 44 horas semanais ÁREA HOSPITALAR FASE 1
128 ESCADA PRESSURIZADA Área Não Crítica 16,68 44 horas semanais ÁREA HOSPITALAR FASE 1
129 ANTE CÂMARA Área Não Crítica 7,37 44 horas semanais ÁREA HOSPITALAR FASE 1
130 DML Área Não Crítica 2,00 44 horas semanais ÁREA HOSPITALAR FASE 1
131 WC PCD Área Crítica 3,33 44 horas semanais ÁREA HOSPITALAR FASE 1
132 WC MASC Área Crítica 10,25 44 horas semanais ÁREA HOSPITALAR FASE 1
133 LOBBY Área Não Crítica 219,59 44 horas semanais ÁREA HOSPITALAR FASE 1
134 WC FEM Área Crítica 10,01 44 horas semanais ÁREA HOSPITALAR FASE 1
135 WC PCD Área Crítica 3,36 44 horas semanais ÁREA HOSPITALAR FASE 1
136 CAFETERIA Área Não Crítica 26,27 44 horas semanais ÁREA HOSPITALAR FASE 1
137 PRAÇA LANCHONETE Área Não Crítica 41,44 44 horas semanais ÁREA HOSPITALAR FASE 1
138 ESPERA Área Não Crítica 14,59 44 horas semanais ÁREA HOSPITALAR FASE 1
139 ATEND USUÁRIO Área Não Crítica 10,85 44 horas semanais ÁREA HOSPITALAR FASE 1
140 WC MASC Área Crítica 3,05 44 horas semanais ÁREA HOSPITALAR FASE 1
141 WC FEM Área Crítica 3,15 44 horas semanais ÁREA HOSPITALAR FASE 1
142 ESTAR Área Não Crítica 35,13 44 horas semanais ÁREA HOSPITALAR FASE 1
143 RECEPÇÃO Área Não Crítica 34,87 44 horas semanais ÁREA HOSPITALAR FASE 1
144 SECRETARIA Área Não Crítica 14,49 44 horas semanais ÁREA HOSPITALAR FASE 1
145 ESPERA Área Não Crítica 9,64 44 horas semanais ÁREA HOSPITALAR FASE 1
146 ADMINISTRAÇÃO Área Não Crítica 6,86 44 horas semanais ÁREA HOSPITALAR FASE 1
147 RECEPÇÃO Área Não Crítica 17,76 44 horas semanais ÁREA HOSPITALAR FASE 1
148 CHEFIA Área Não Crítica 7,69 44 horas semanais ÁREA HOSPITALAR FASE 1



149 ESPERA Área Não Crítica 124,92 44 horas semanais ÁREA HOSPITALAR FASE 1
IMAGENS
150 INDUÇÃO E RECUPERAÇÃO Área Semicrítica 52,12 12 horas diurno ÁREA HOSPITALAR FASE 1
151 BHO Área Crítica 5,30 12 horas diurno ÁREA HOSPITALAR FASE 1
152 COPA Área Não Crítica 5,41 12 horas diurno ÁREA HOSPITALAR FASE 1
153 BHO Área Crítica 5,38 12 horas diurno ÁREA HOSPITALAR FASE 1
154 WC Área Crítica 2,50 12 horas diurno ÁREA HOSPITALAR FASE 1
155 DESCANSO FUNC. Área Não Crítica 12,74 12 horas diurno ÁREA HOSPITALAR FASE 1
156 REVELAÇÃO/ FILMES Área Semicrítica 12,82 12 horas diurno ÁREA HOSPITALAR FASE 1
157 LAUDOS Área Não Crítica 24,74 12 horas diurno ÁREA HOSPITALAR FASE 1
158 WC Área Crítica 2,21 12 horas diurno ÁREA HOSPITALAR FASE 1
159 WC Área Crítica 2,30 12 horas diurno ÁREA HOSPITALAR FASE 1
160 CIRCULAÇÃO Área Semicrítica 256,93 12 horas diurno ÁREA HOSPITALAR FASE 1
161 PREPARO PACIENTE Área Semicrítica 7,42 12 horas diurno ÁREA HOSPITALAR FASE 1
162 PREP. CONT. Área Semicrítica 2,53 12 horas diurno ÁREA HOSPITALAR FASE 1
163 SERVIÇO Área Semicrítica 6,76 12 horas diurno ÁREA HOSPITALAR FASE 1
164 POSTO ENFERMAGEM Área Semicrítica 6,24 12 horas diurno ÁREA HOSPITALAR FASE 1
165 CONSULT. ENDOSCOPIA Área Semicrítica 16,88 12 horas diurno ÁREA HOSPITALAR FASE 1
166 RAIO X Área Semicrítica 20,66 12 horas diurno ÁREA HOSPITALAR FASE 1
167 PREPARO/ EQUIP. MATERIAL Área Semicrítica 8,27 12 horas diurno ÁREA HOSPITALAR FASE 1
168 EQUIPAMENTOS Área Semicrítica 4,16 12 horas diurno ÁREA HOSPITALAR FASE 1
169 W.C. Área Crítica 4,02 12 horas diurno ÁREA HOSPITALAR FASE 1
170 COMANDO Área Não Crítica 6,31 12 horas diurno ÁREA HOSPITALAR FASE 1
171 W.C. Área Crítica 3,87 12 horas diurno ÁREA HOSPITALAR FASE 1
172 CONSULT. COLONOSCOPIA Área Semicrítica 22,16 12 horas diurno ÁREA HOSPITALAR FASE 1
173 RAIO X Área Semicrítica 21,81 12 horas diurno ÁREA HOSPITALAR FASE 1
174 CONSULT. ENDOSCOPIA Área Semicrítica 17,39 12 horas diurno ÁREA HOSPITALAR FASE 1
175 MAMOGRAFIA Área Semicrítica 15,71 12 horas diurno ÁREA HOSPITALAR FASE 1
176 VEST. FEM Área Crítica 2,24 12 horas diurno ÁREA HOSPITALAR FASE 1
177 VEST. MASC Área Crítica 2,19 12 horas diurno ÁREA HOSPITALAR FASE 1
178 UTILIDADES Área Não Crítica 4,42 12 horas diurno ÁREA HOSPITALAR FASE 1
179 ULTRASOM Área Crítica 14,94 12 horas diurno ÁREA HOSPITALAR FASE 1
180 DOOPLER Área Semicrítica 12,40 12 horas diurno ÁREA HOSPITALAR FASE 1
181 W.C. Área Crítica 4,02 12 horas diurno ÁREA HOSPITALAR FASE 1
182 W.C. Área Crítica 3,74 12 horas diurno ÁREA HOSPITALAR FASE 1
183 TESTE ERGOMÉTRICO Área Semicrítica 23,31 12 horas diurno ÁREA HOSPITALAR FASE 1
184 ULTRASOM Área Crítica 15,00 12 horas diurno ÁREA HOSPITALAR FASE 1
185 ECOCARDIO Área Semicrítica 9,78 12 horas diurno ÁREA HOSPITALAR FASE 1
186 ESPERA Área Não Crítica 4,28 12 horas diurno ÁREA HOSPITALAR FASE 1
187 W.C. Área Crítica 4,07 12 horas diurno ÁREA HOSPITALAR FASE 1
188 DESINTOMETRIA ÓSSEA Área Semicrítica 16,43 12 horas diurno ÁREA HOSPITALAR FASE 1
189 ULTRASOM Área Crítica 16,37 12 horas diurno ÁREA HOSPITALAR FASE 1
190 LITOTRIPSIA Área Semicrítica 22,29 12 horas diurno ÁREA HOSPITALAR FASE 1
191 ESPERA Área Não Crítica 14,51 12 horas diurno ÁREA HOSPITALAR FASE 1
192 SL. MONIT. TELECARDIO. Área Não Crítica 7,98 12 horas diurno ÁREA HOSPITALAR FASE 1
193 DML Área Não Crítica 3,82 12 horas diurno ÁREA HOSPITALAR FASE 1
194 ECG HOLTER MAPA Área Semicrítica 10,65 12 horas diurno ÁREA HOSPITALAR FASE 1
195 EEG Área Semicrítica 10,60 12 horas diurno ÁREA HOSPITALAR FASE 1
196 SALA DE ESTUDOS Área Não Crítica 12,94 12 horas diurno ÁREA HOSPITALAR FASE 1
197 URODINÂMICA Área Crítica 13,04 12 horas diurno ÁREA HOSPITALAR FASE 1
198 W.C. Área Crítica 3,49 12 horas diurno ÁREA HOSPITALAR FASE 1
199 W.C. Área Crítica 1,72 12 horas diurno ÁREA HOSPITALAR FASE 1
200 ESPERA CAFÉ Área Não Crítica 44,72 12 horas diurno ÁREA HOSPITALAR FASE 1
201 CAFÉ Área Não Crítica 8,67 12 horas diurno ÁREA HOSPITALAR FASE 1
202 W.C. PCD Área Crítica 3,27 12 horas diurno ÁREA HOSPITALAR FASE 1
203 HALL WCS Área Crítica 7,69 12 horas diurno ÁREA HOSPITALAR FASE 1
204 W.C. PCD Área Crítica 3,27 12 horas diurno ÁREA HOSPITALAR FASE 1
205 W.C. FEM Área Crítica 18,03 12 horas diurno ÁREA HOSPITALAR FASE 1
206 W.C. MASC Área Crítica 17,49 12 horas diurno ÁREA HOSPITALAR FASE 1
PATOLOGIA CLÍNICA
207 CIRCULAÇÃO Área Semicrítica 58,30 12 horas diurno ÁREA HOSPITALAR FASE 1
208 BHO Área Crítica 5,90 12 horas diurno ÁREA HOSPITALAR FASE 1
209 NECROTÉRIO Área Crítica 26,72 12 horas diurno ÁREA HOSPITALAR FASE 1
210 DML Área Não Crítica 4,04 12 horas diurno ÁREA HOSPITALAR FASE 1
211 W.C. Área Crítica 4,05 12 horas diurno ÁREA HOSPITALAR FASE 1
212 ESTAR Área Não Crítica 17,93 12 horas diurno ÁREA HOSPITALAR FASE 1
213 CIRCULAÇÃO Área Semicrítica 153,14 12 horas diurno ÁREA HOSPITALAR FASE 1
214 CIRCULAÇÃO Área Semicrítica 287,37 12 horas diurno ÁREA HOSPITALAR FASE 1
SERVIÇO DE NUTRIÇÃO E DIETÉTICA
215 ESCADA Piso Frio 8,46 44 horas semanais AREA INTERNA FASE 1
ESTAR DE FUNCIONÁRIOS
216 CIRCULAÇÃO Piso Frio 105,79 44 horas semanais AREA INTERNA FASE 1
217 ESTAR FUNCIONÁRIOS Piso Frio 79,42 44 horas semanais AREA INTERNA FASE 1
218 W.C. MASC Banheiro 8,01 44 horas semanais AREA INTERNA FASE 1
219 W.C. FEM Banheiro 7,98 44 horas semanais AREA INTERNA FASE 1
220 COPA Piso Frio 8,51 44 horas semanais AREA INTERNA FASE 1
MANUTENÇÃO E ZELADORIA
221 MANUTENÇÃO PREDIAL Piso Frio 53,87 44 horas semanais AREA INTERNA FASE 1
222 DEPÓSITO EQUIPAMENTOS Piso Frio 42,79 44 horas semanais AREA INTERNA FASE 1



223 EQUIPE INFRAESTRUTURA Piso Frio 17,37 44 horas semanais AREA INTERNA FASE 1
224 EQUIPE INFRAESTRUTURA Piso Frio 17,35 44 horas semanais AREA INTERNA FASE 1
225 OFICINA Oficina 96,51 44 horas semanais AREA INTERNA FASE 1
226 ENTRADA Piso Frio 25,90 44 horas semanais AREA INTERNA FASE 1
227 CIRCULAÇÃO Piso Frio 44,33 44 horas semanais AREA INTERNA FASE 1
228 REUNIÃO Piso Frio 11,59 44 horas semanais AREA INTERNA FASE 1
229 CHEFIA SIF Piso Frio 8,94 44 horas semanais AREA INTERNA FASE 1
230 VESTIÁRIO MAC Banheiro 16,54 44 horas semanais AREA INTERNA FASE 1
231 VESTIÁRIO FEM Banheiro 16,58 44 horas semanais AREA INTERNA FASE 1
232 PLANTÃO Piso Frio 8,94 44 horas semanais AREA INTERNA FASE 1
233 ÁREA SEM NOME Piso Frio 12,53 44 horas semanais AREA INTERNA FASE 1
234 ÁREA SEM NOME Piso Frio 12,54 44 horas semanais AREA INTERNA FASE 1
CENTRAL DE RESÍDUOS
235 RESÍDUO COMUM Área Não Crítica 54,30 12 horas diurno ÁREA HOSPITALAR FASE 1
236 MANUTENÇÃO CORRETIVA I Área Não Crítica 35,05 44 horas semanais ÁREA HOSPITALAR FASE 1
237 RECEPÇÃO Área Não Crítica 10,14 44 horas semanais ÁREA HOSPITALAR FASE 1
238 MANUTENÇÃO PREVENTIVA Área Não Crítica 15,55 44 horas semanais ÁREA HOSPITALAR FASE 1
239 MANUTENÇÃO CORRETIVA II Área Não Crítica 16,01 44 horas semanais ÁREA HOSPITALAR FASE 1
240 CALIBRAÇÃO Área Não Crítica 10,19 44 horas semanais ÁREA HOSPITALAR FASE 1
241 CIRCULAÇÃO Área Semicrítica 89,51 44 horas semanais ÁREA HOSPITALAR FASE 1
242 LAVAGEM RECIPIENTES Área Semicrítica 18,30 12 horas diurno ÁREA HOSPITALAR FASE 1
243 CARRO LIMPO Área Semicrítica 18,29 12 horas diurno ÁREA HOSPITALAR FASE 1
244 RESÍDUO QUÍMICO Área Semicrítica 36,03 12 horas diurno ÁREA HOSPITALAR FASE 1
245 CÂMARA FRIA RESÍDUO BIOLÓGICO Área Semicrítica 15,70 12 horas diurno ÁREA HOSPITALAR FASE 1
246 RECICLÁVEIS Área Não Crítica 36,30 12 horas diurno ÁREA HOSPITALAR FASE 1
247 CIRCULAÇÃO EXTERNA Área Semicrítica 698,80 12 horas diurno ÁREA HOSPITALAR FASE 1
ALMOXARIFADO
248 VESTIÁRIO FEMININO Banheiro 181,71 44 horas semanais AREA INTERNA FASE 1
249 VESTIÁRIO MASCULINO Banheiro 183,26 44 horas semanais AREA INTERNA FASE 1
250 GUARDA VOLUME Almoxarifado 29,70 44 horas semanais AREA INTERNA FASE 1
251 PONTO Piso Frio 9,45 44 horas semanais AREA INTERNA FASE 1
252 ALMOXARIFADO MEDICAMENTO Piso Frio 300,46 44 horas semanais AREA INTERNA FASE 1
253 INFORME MEDICAMENTOS Piso Frio 12,72 44 horas semanais AREA INTERNA FASE 1
254 MEDICAMENTO CONTROLADO Piso Frio 26,44 44 horas semanais AREA INTERNA FASE 1
255 ADMINISTRAÇÃO Piso Frio 12,81 44 horas semanais AREA INTERNA FASE 1
256 HALL Piso Frio 17,66 44 horas semanais AREA INTERNA FASE 1
257 W.C. FEM Banheiro 2,53 44 horas semanais AREA INTERNA FASE 1
258 W.C. MASC Banheiro 2,47 44 horas semanais AREA INTERNA FASE 1
259 DML Piso Frio 2,54 44 horas semanais AREA INTERNA FASE 1
260 DISPENSAÇÃO Piso Frio 11,48 44 horas semanais AREA INTERNA FASE 1
261 DISTRIBUIÇÃO Piso Frio 5,66 44 horas semanais AREA INTERNA FASE 1
262 MANIPULAÇÃO Área Crítica 17,13 12 horas diurno/noturno ÁREA HOSPITALAR FASE 1
263 CIRCULAÇÃO Piso Frio 11,55 44 horas semanais AREA INTERNA FASE 1
264 MANIPUL. NUTRIÇÃO PARENTAL Área Crítica 14,05 12 horas diurno ÁREA HOSPITALAR FASE 1
265 CAPELA FLUXO LAM Área Crítica 2,93 12 horas diurno ÁREA HOSPITALAR FASE 1
266 VESTIÁRIO BARREIRA Área Crítica 18,04 12 horas diurno ÁREA HOSPITALAR FASE 1
267 HIGIENIZAÇÃO Área Semicrítica 8,48 12 horas diurno ÁREA HOSPITALAR FASE 1
268 HALL Piso Frio 5,67 44 horas semanais AREA INTERNA FASE 1
269 ARQUIVO Almoxarifado 6,55 44 horas semanais AREA INTERNA FASE 1
270 ESCADA Piso Frio 7,69 44 horas semanais AREA INTERNA FASE 1
271 HALL Piso Frio 13,07 44 horas semanais AREA INTERNA FASE 1
272 ADMINISTRAÇÃO Piso Frio 13,34 44 horas semanais AREA INTERNA FASE 1
273 DML Piso Frio 2,48 44 horas semanais AREA INTERNA FASE 1
274 W.C. FEM Banheiro 2,48 44 horas semanais AREA INTERNA FASE 1
275 W.C. MASC Banheiro 2,49 44 horas semanais AREA INTERNA FASE 1
276 ALMOXARIFADO GERAL Almoxarifado 340,44 44 horas semanais AREA INTERNA FASE 1
277 GUARITA Piso Frio 157,39 44 horas semanais AREA INTERNA FASE 1
278 GUARITA Piso Frio 19,36 44 horas semanais AREA INTERNA FASE 1
ESTERILIZAÇÃO (CME)
279 ESCADA HELIPONTO Piso Frio 19,72 44 horas semanais AREA INTERNA FASE 1
280 DML Piso Frio 6,39 44 horas semanais AREA INTERNA FASE 3
281 ARSENAL Área Crítica 75,54 44 horas semanais ÁREA HOSPITALAR FASE 3
282 CORREDOR Piso Frio 104,89 44 horas semanais AREA INTERNA FASE 1
283 VESTIÁRIO BARREIRA Área Crítica 13,13 44 horas semanais ÁREA HOSPITALAR FASE 3
284 DESINFECÇÃO QUÍMICA Área Crítica 16,58 44 horas semanais ÁREA HOSPITALAR FASE 3
285 ESTERELIZ Área Crítica 155,14 44 horas semanais ÁREA HOSPITALAR FASE 3
286 CHEFIA Área Não Crítica 8,60 44 horas semanais ÁREA HOSPITALAR FASE 3
287 DML Área Não Crítica 3,09 44 horas semanais ÁREA HOSPITALAR FASE 3
288 VESTIÁRIO BARREIRA Área Crítica 12,70 44 horas semanais ÁREA HOSPITALAR FASE 3
289 LAVAGEM Área Crítica 63,44 44 horas semanais ÁREA HOSPITALAR FASE 3
290 DML Área Não Crítica 3,19 44 horas semanais ÁREA HOSPITALAR FASE 3
291 RECEPÇÃO Área Crítica 21,89 12 horas diurno ÁREA HOSPITALAR FASE 1
292 DML Área Não Crítica 3,71 44 horas semanais ÁREA HOSPITALAR FASE 3
293 STERRAD Área Crítica 16,52 44 horas semanais ÁREA HOSPITALAR FASE 3
294 ARSENAL Área Crítica 91,13 44 horas semanais ÁREA HOSPITALAR FASE 3
295 DISTRIBUIÇÃO Área Crítica 22,04 12 horas diurno ÁREA HOSPITALAR FASE 1
296 CORREDOR Área Não Crítica 102,40 44 horas semanais ÁREA HOSPITALAR FASE 1
13.2 FASEAMENTO:  1º Pavimento, a seguir:
ÁREAS DE CIRCULAÇÃO



1 ELEV. SOCIAL Área Semicrítica 4,11 12 horas diurno ÁREA HOSPITALAR FASE 1
2 ELEV. SOCIAL Área Semicrítica 4,03 12 horas diurno ÁREA HOSPITALAR FASE 1
3 HALL ELEVADORES Área Semicrítica 25,10 12 horas diurno ÁREA HOSPITALAR FASE 1
4 ELEVADOR LEITO/MACA Área Semicrítica 7,01 12 horas diurno ÁREA HOSPITALAR FASE 1
5 ELEVADOR LEITO/MACA Área Semicrítica 7,47 12 horas diurno ÁREA HOSPITALAR FASE 1
6 ELEVADOR Área Semicrítica 6,07 12 horas diurno ÁREA HOSPITALAR FASE 1
7 ELEVADOR Área Semicrítica 7,01 12 horas diurno ÁREA HOSPITALAR FASE 1
8 ÁREA PROTEGIDA Área Não Crítica 18,18 12 horas diurno ÁREA HOSPITALAR FASE 1
9 HALL DE SERVIÇO Área Semicrítica 24,22 12 horas diurno ÁREA HOSPITALAR FASE 1
10 HALL Área Semicrítica 10,33 12 horas diurno ÁREA HOSPITALAR FASE 1
11 ESPERA PACIENTE Área Não Crítica 35,94 12 horas diurno ÁREA HOSPITALAR FASE 1
12 ESCADA PRESSURIZADA Área Não Crítica 50,14 12 horas diurno ÁREA HOSPITALAR FASE 1
13 CORREDOR Área Semicrítica 160,24 12 horas diurno ÁREA HOSPITALAR FASE 1
14 RAMPA Área Semicrítica 171,02 12 horas diurno ÁREA HOSPITALAR FASE 1
13.3 FASEAMENTO:  2º Pavimento, a seguir:
ÁREAS DE CIRCULAÇÃO
1 ELEVADOR SOCIAL Área Semicrítica 3,9 12 horas diurno ÁREA HOSPITALAR FASE 1
2 ELEVADOR SOCIAL Área Semicrítica 4,17 12 horas diurno ÁREA HOSPITALAR FASE 1
3 HALL SOCIAL Área Semicrítica 24,22 12 horas diurno ÁREA HOSPITALAR FASE 1
4 RAMPA Área Semicrítica 171,02 12 horas diurno ÁREA HOSPITALAR FASE 1
5 ÁREA DE VENTILADORES Área Não Crítica 21,4 12 horas diurno ÁREA HOSPITALAR FASE 1
6 ELEVADOR LEITO/MACA Área Semicrítica 7,18 12 horas diurno ÁREA HOSPITALAR FASE 1
7 ELEVADOR LEITO/MACA Área Semicrítica 7,16 12 horas diurno ÁREA HOSPITALAR FASE 1
8 ELEVADOR Área Semicrítica 6,7 12 horas diurno ÁREA HOSPITALAR FASE 1
9 ELEVADOR Área Semicrítica 7 12 horas diurno ÁREA HOSPITALAR FASE 1
10 ÁREA PROTEGIDA Área Não Crítica 18,74 12 horas diurno ÁREA HOSPITALAR FASE 1
11 HALL DE SERVIÇO Área Semicrítica 19,7 12 horas diurno ÁREA HOSPITALAR FASE 1
12 HALL Área Semicrítica 21,58 12 horas diurno ÁREA HOSPITALAR FASE 1
ENSINO E PESQUISA
1 BIBLIOTECA Piso Frio 8,64 44 horas semanais AREA INTERNA FASE 1
2 LEITURA Piso Frio 54,99 44 horas semanais AREA INTERNA FASE 1
3 ACERVO Piso Frio 73,59 44 horas semanais AREA INTERNA FASE 1
4 ARQUIVO E EQUIPAMENTOS Piso Frio 13,05 44 horas semanais AREA INTERNA FASE 1
5 SECRETARIA Piso Frio 13,19 44 horas semanais AREA INTERNA FASE 1
6 COORD. ENSINO Piso Frio 13,01 44 horas semanais AREA INTERNA FASE 1
7 WC Piso Frio 1,94 44 horas semanais AREA INTERNA FASE 1
8 WC Piso Frio 2,76 44 horas semanais AREA INTERNA FASE 1
9 REUNIÃO Piso Frio 21,63 44 horas semanais AREA INTERNA FASE 1
10 CIRCULAÇÃO Piso Frio 80,10 44 horas semanais AREA INTERNA FASE 1
11 COPA Piso Frio 5,41 44 horas semanais AREA INTERNA FASE 1
12 DML Piso Frio 3,43 44 horas semanais AREA INTERNA FASE 1
13 SALA DE AULA Piso Frio 37,08 44 horas semanais AREA INTERNA FASE 1
14 SALA DE AULA Piso Frio 36,96 44 horas semanais AREA INTERNA FASE 1
15 COPA Piso Frio 15,33 44 horas semanais AREA INTERNA FASE 1
16 AUDITORIO Pisos acarpetados 168,75 44 horas semanais AREA INTERNA FASE 1
17 LOBBY Piso Frio 48,11 44 horas semanais AREA INTERNA FASE 1
18 WC MASCULINO Piso Frio 19,45 44 horas semanais AREA INTERNA FASE 1
19 WC FEMENINO Piso Frio 18,01 44 horas semanais AREA INTERNA FASE 1
20 WC PCD Piso Frio 3,81 44 horas semanais AREA INTERNA FASE 1
21 WC PCD Piso Frio 3,41 44 horas semanais AREA INTERNA FASE 1
13.4 FASEAMENTO: 3º Pavimento, a seguir:
ÁREAS DE CIRCULAÇÃO
1 ELEV. SOCIAL Área Semicrítica 4,11 12 horas diurno ÁREA HOSPITALAR FASE 1
2 ELEV. SOCIAL Área Semicrítica 4,03 12 horas diurno ÁREA HOSPITALAR FASE 1
3 RAMPA Área Semicrítica 171,02 12 horas diurno ÁREA HOSPITALAR FASE 1
4 HALL ELEVADORES Área Semicrítica 25,1 12 horas diurno ÁREA HOSPITALAR FASE 1
5 ELEV. MACA Área Semicrítica 7,01 12 horas diurno ÁREA HOSPITALAR FASE 1
6 ELEV. MACA Área Semicrítica 7,47 12 horas diurno ÁREA HOSPITALAR FASE 1
7 ELEV. Área Semicrítica 6,07 12 horas diurno ÁREA HOSPITALAR FASE 1
8 ELEV. Área Semicrítica 7,01 12 horas diurno ÁREA HOSPITALAR FASE 1
9 ÁREA PROTEGIDA Área Não Crítica 20,46 12 horas diurno ÁREA HOSPITALAR FASE 1
10 HALL DE SERVIÇO Área Semicrítica 19,73 12 horas diurno ÁREA HOSPITALAR FASE 1
11 HALL Área Semicrítica 10,33 12 horas diurno ÁREA HOSPITALAR FASE 1
12 CORREDOR Área Semicrítica 183,72 12 horas diurno ÁREA HOSPITALAR FASE 1
CLÍNICA MÉDICA
1 QUARTO 01 ISOLAMENTO Área Crítica 12,84 12 horas diurno/noturno ÁREA HOSPITALAR FASE 1
2 BHO PCD Área Crítica 5,33 12 horas diurno/noturno ÁREA HOSPITALAR FASE 1
3 A.C. Área Semicrítica 5,08 12 horas diurno/noturno ÁREA HOSPITALAR FASE 1
4 QUARTO 02 Área Semicrítica 21,05 12 horas diurno/noturno ÁREA HOSPITALAR FASE 1
5 BHO Área Não Crítica 4,08 12 horas diurno/noturno ÁREA HOSPITALAR FASE 1
6 QUARTO 03 Área Semicrítica 21,42 12 horas diurno/noturno ÁREA HOSPITALAR FASE 1
7 BHO Área Não Crítica 4,07 12 horas diurno/noturno ÁREA HOSPITALAR FASE 1
8 QUARTO 04 Área Semicrítica 21,09 12 horas diurno/noturno ÁREA HOSPITALAR FASE 1
9 BHO Área Não Crítica 4,1 12 horas diurno/noturno ÁREA HOSPITALAR FASE 1
10 QUARTO 05 Área Semicrítica 21,21 12 horas diurno/noturno ÁREA HOSPITALAR FASE 1
11 BHO Área Não Crítica 4,05 12 horas diurno/noturno ÁREA HOSPITALAR FASE 1
12 QUARTO 06 Área Semicrítica 21,18 12 horas diurno/noturno ÁREA HOSPITALAR FASE 1
13 BHO Área Não Crítica 4,11 12 horas diurno/noturno ÁREA HOSPITALAR FASE 1
14 QUARTO 07 Área Semicrítica 20,98 12 horas diurno/noturno ÁREA HOSPITALAR FASE 1



15 BHO Área Não Crítica 4,07 12 horas diurno/noturno ÁREA HOSPITALAR FASE 1
16 QUARTO 08 Área Semicrítica 21,11 12 horas diurno/noturno ÁREA HOSPITALAR FASE 1
17 BHO Área Não Crítica 4,05 12 horas diurno/noturno ÁREA HOSPITALAR FASE 1
18 QUARTO 09 Área Semicrítica 21,16 12 horas diurno/noturno ÁREA HOSPITALAR FASE 1
19 BHO Área Não Crítica 4,01 12 horas diurno/noturno ÁREA HOSPITALAR FASE 1
20 QUARTO 10 Área Semicrítica 21,05 12 horas diurno/noturno ÁREA HOSPITALAR FASE 1
21 BHO Área Não Crítica 4,06 12 horas diurno/noturno ÁREA HOSPITALAR FASE 1
22 QUARTO 11 Área Semicrítica 21 12 horas diurno/noturno ÁREA HOSPITALAR FASE 1
23 BHO Área Não Crítica 4,03 12 horas diurno/noturno ÁREA HOSPITALAR FASE 1
24 QUARTO 12 Área Semicrítica 20,88 12 horas diurno/noturno ÁREA HOSPITALAR FASE 1
25 BHO Área Não Crítica 4,13 12 horas diurno/noturno ÁREA HOSPITALAR FASE 1
26 QUARTO 13 Área Semicrítica 20,32 12 horas diurno/noturno ÁREA HOSPITALAR FASE 1
27 BHO Área Não Crítica 4,2 12 horas diurno/noturno ÁREA HOSPITALAR FASE 1
28 ESCADA PRESSURIZADA Área Não Crítica 54,2 12 horas diurno ÁREA HOSPITALAR FASE 1
29 ESTAR Área Não Crítica 11,04 12 horas diurno/noturno ÁREA HOSPITALAR FASE 1
30 POSTO ENFERMAGEM Área Semicrítica 13,68 12 horas diurno/noturno ÁREA HOSPITALAR FASE 1
31 PRESCRIÇÃO Área Não Crítica 4,86 12 horas diurno/noturno ÁREA HOSPITALAR FASE 1
32 SERVIÇOS Área Semicrítica 5,38 12 horas diurno/noturno ÁREA HOSPITALAR FASE 1
33 DISCUSSÃO DE CASOS Área Não Crítica 14,92 12 horas diurno ÁREA HOSPITALAR FASE 1
34 EXAMES E CURATIVOS Área Crítica 9,69 12 horas diurno/noturno ÁREA HOSPITALAR FASE 1
35 GUARDA EQUIPAMENTOS Área Semicrítica 9,56 12 horas diurno ÁREA HOSPITALAR FASE 1
36 SALA DE ALTA Área Não Crítica 14,55 12 horas diurno ÁREA HOSPITALAR FASE 1
37 BHO Área Crítica 4,14 12 horas diurno/noturno ÁREA HOSPITALAR FASE 1
38 SANIT FUNC. PCD Área Crítica 3,61 12 horas diurno/noturno ÁREA HOSPITALAR FASE 1
39 CUIDADOS RN Área Crítica 5,00 12 horas diurno/noturno ÁREA HOSPITALAR FASE 1
40 SANIT FUNC. Área Crítica 2,09 12 horas diurno/noturno ÁREA HOSPITALAR FASE 1
41 SANIT. FUNC. Área Crítica 2,08 12 horas diurno/noturno ÁREA HOSPITALAR FASE 1
42 SANIT. Área Crítica 2,92 12 horas diurno/noturno ÁREA HOSPITALAR FASE 1
43 SANIT. Área Crítica 2,92 12 horas diurno/noturno ÁREA HOSPITALAR FASE 1
43 POSTO ENFERMAGEM Área Semicrítica 18,14 12 horas diurno/noturno ÁREA HOSPITALAR FASE 1
44 SERVIÇOS Área Semicrítica 5,29 12 horas diurno/noturno ÁREA HOSPITALAR FASE 1
45 PRESCRIÇÃO Área Não Crítica 5,41 12 horas diurno/noturno ÁREA HOSPITALAR FASE 1
46 DML Área Não Crítica 3,47 12 horas diurno/noturno ÁREA HOSPITALAR FASE 1
47 DTRS Área Semicrítica 3,60 12 horas diurno/noturno ÁREA HOSPITALAR FASE 1
48 UTILIDADES Área Não Crítica 4,99 12 horas diurno ÁREA HOSPITALAR FASE 1
49 BHO Área Não Crítica 3,16 12 horas diurno/noturno ÁREA HOSPITALAR FASE 1
50 PLANTÃO Área Não Crítica 5,82 12 horas diurno ÁREA HOSPITALAR FASE 1
51 CIRCULAÇÃO Área Semicrítica 260,71 12 horas diurno ÁREA HOSPITALAR FASE 1
IMAGENS

1 RESSONÂNCIA MAGNÉTICA Área Semicrítica 52,23 12 horas diurno ÁREA HOSPITALAR FASE 3
2 SALA DE COMANDO Área Não Crítica 21,92 12 horas diurno ÁREA HOSPITALAR FASE 3
3 EQUIPAMENTO Área Semicrítica 13,29 12 horas diurno ÁREA HOSPITALAR FASE 3
4 TOMOGRAFIA Área Semicrítica 37,17 12 horas diurno ÁREA HOSPITALAR FASE 3
PATOLOGIA CLÍNICA

5 ESTUDO DE CASOS Área Não Crítica 17,6 12 horas diurno ÁREA HOSPITALAR FASE 2
6 CLIVAGEM Área Crítica 11,52 12 horas diurno ÁREA HOSPITALAR FASE 2
7 NECRÓPSIA Área Crítica 17,42 12 horas diurno ÁREA HOSPITALAR FASE 2
8 CONGELAMENTO Área Crítica 23,36 12 horas diurno ÁREA HOSPITALAR FASE 2
9 CIRCULAÇÃO Área Semicrítica 78,83 12 horas diurno ÁREA HOSPITALAR FASE 2
10 WC FEM Área Crítica 10,85 12 horas diurno ÁREA HOSPITALAR FASE 2
11 WC MAS Área Crítica 11,08 12 horas diurno ÁREA HOSPITALAR FASE 2
12 RECEPÇÃO E CLASSIFICAÇÃO Área Semicrítica 8,53 12 horas diurno ÁREA HOSPITALAR FASE 2
13 SECRETARIA Área Não Crítica 8,67 12 horas diurno ÁREA HOSPITALAR FASE 2
14 DTRS Área Semicrítica 11,61 12 horas diurno ÁREA HOSPITALAR FASE 2
15 CHEFIA Área Não Crítica 8,91 12 horas diurno ÁREA HOSPITALAR FASE 2
16 ARQUIVO LÂMINAS Área Semicrítica 12,9 12 horas diurno ÁREA HOSPITALAR FASE 2
17 LABORATÓRIO DE MACROSCOPIA Área Crítica 16,13 12 horas diurno ÁREA HOSPITALAR FASE 2
18 UTILIDADES Área Não Crítica 8,09 12 horas diurno ÁREA HOSPITALAR FASE 2
19 BANHO MASC Área Crítica 4,31 12 horas diurno ÁREA HOSPITALAR FASE 2
20 BANHO FEM Área Crítica 4,25 12 horas diurno ÁREA HOSPITALAR FASE 2
21 DML Área Não Crítica 3,4 12 horas diurno ÁREA HOSPITALAR FASE 2
22 CIRCULAÇÃO Área Semicrítica 12,23 12 horas diurno ÁREA HOSPITALAR FASE 2
23 ÁREA LIVRE Área Semicrítica 13,09 12 horas diurno ÁREA HOSPITALAR FASE 2
24 BACTERIOLOGIA E MICOLOGIA Área Semicrítica 29,82 12 horas diurno ÁREA HOSPITALAR FASE 2
25  BIOQUIMICA/ HEMATOLOGIA EIMUNOLOGIA Área Crítica 33,97 12 horas diurno ÁREA HOSPITALAR FASE 2
26 URINÁLISE/ MICROSCOPIA Área Semicrítica 14,42 12 horas diurno ÁREA HOSPITALAR FASE 2
27 PARASITOLOGIA Área Semicrítica 14,8 12 horas diurno ÁREA HOSPITALAR FASE 2
28 ESPERA Área Não Crítica 29,3 12 horas diurno ÁREA HOSPITALAR FASE 2
29 WC PCD Área Crítica 2,51 12 horas diurno ÁREA HOSPITALAR FASE 2
30 WC PCD Área Crítica 2,36 12 horas diurno ÁREA HOSPITALAR FASE 2
31 WC MAS Área Crítica 2,53 12 horas diurno ÁREA HOSPITALAR FASE 2
32 WC FEM Área Crítica 2,53 12 horas diurno ÁREA HOSPITALAR FASE 2
33 REPOUSO Área Não Crítica 8,33 12 horas diurno ÁREA HOSPITALAR FASE 2
34 HALL Área Semicrítica 5,61 12 horas diurno ÁREA HOSPITALAR FASE 2
35 COPA Área Não Crítica 2,71 12 horas diurno ÁREA HOSPITALAR FASE 2
36 LAB. FARMACOTERAPIA Área Crítica 9,48 12 horas diurno ÁREA HOSPITALAR FASE 2
37 ANTE CAMARA Área Crítica 4,18 12 horas diurno ÁREA HOSPITALAR FASE 2
38 CIRCULAÇÃO Área Semicrítica 47,31 12 horas diurno ÁREA HOSPITALAR FASE 2
39 UTILIDADES Área Não Crítica 7,05 12 horas diurno ÁREA HOSPITALAR FASE 2



40 VIDRARIA Área Semicrítica 5,2 12 horas diurno ÁREA HOSPITALAR FASE 2
41 RECEPÇÃO Área Não Crítica 6,29 12 horas diurno ÁREA HOSPITALAR FASE 2
42 HALL Área Semicrítica 6,28 12 horas diurno ÁREA HOSPITALAR FASE 2
43 CHEFIA Área Não Crítica 8,47 12 horas diurno ÁREA HOSPITALAR FASE 2
44 SECRETARIA Área Não Crítica 8,46 12 horas diurno ÁREA HOSPITALAR FASE 2
45 PREPARO REAGENTES Área Semicrítica 6,38 12 horas diurno ÁREA HOSPITALAR FASE 2
46 DEPÓSITO REAGENTES Área Não Crítica 6,42 12 horas diurno ÁREA HOSPITALAR FASE 2
47 LAUDOS Área Não Crítica 7,24 12 horas diurno ÁREA HOSPITALAR FASE 2
48 EQUIPAMENTOS Área Semicrítica 9,68 12 horas diurno ÁREA HOSPITALAR FASE 2
49 DML Área Não Crítica 2,79 12 horas diurno ÁREA HOSPITALAR FASE 2
50 CLASSIFIC. AMOSTRAS Área Semicrítica 7,51 12 horas diurno ÁREA HOSPITALAR FASE 2
51 ANTE CAMARA Área Semicrítica 7,37 12 horas diurno ÁREA HOSPITALAR FASE 2
52 CAMARA DE IMUNOFL Área Crítica 7,27 12 horas diurno ÁREA HOSPITALAR FASE 2
53 VIROLOGIA Área Semicrítica 38,84 12 horas diurno ÁREA HOSPITALAR FASE 2
54 ESTERILIZAÇÃO Área Crítica 9,22 12 horas diurno ÁREA HOSPITALAR FASE 2
55 LAVAGEM Área Crítica 9,84 12 horas diurno ÁREA HOSPITALAR FASE 2
56 RECEPÇÃO Área Não Crítica 13,44 12 horas diurno ÁREA HOSPITALAR FASE 2
57 WC Área Crítica 2,55 12 horas diurno ÁREA HOSPITALAR FASE 2
58 HALL Área Semicrítica 53,39 12 horas diurno ÁREA HOSPITALAR FASE 2
59 CIRCULAÇÃO Área Semicrítica 78,83 12 horas diurno ÁREA HOSPITALAR FASE 2

 13.5 FASEAMENTO:  SUJEITO A REVISÃO (DEPENDE DA MODALIDADE DA CONTRATAÇÃO –PODE PERMANECER COMO INATIVA) - Pavimento Térreo, a seguir:
LAVANDERIA TERCEIRIZADA
1 DISTRIBUIÇÃO Área Crítica 17,99 12 horas diurno ÁREA HOSPITALAR FASE 1
2 LAVANDERIA Área Inativa 175,65 Mensal ÁREA HOSPITALAR FASE 1
3 SEPARAÇÃO Área Crítica 96,96 12 horas diurno ÁREA HOSPITALAR FASE 1
4 CHEFIA Área Inativa 8,54 Mensal ÁREA HOSPITALAR FASE 1
5 VESTIARIO BARREIRA Área Inativa 12,21 Mensal ÁREA HOSPITALAR FASE 1
6 DEP SANEANTES Área Inativa 8,15 Mensal ÁREA HOSPITALAR FASE 1
7 COSTURA Área Inativa 16,74 Mensal ÁREA HOSPITALAR FASE 1
8 VESTIARIO BARREIRA Área Inativa 12,43 Mensal ÁREA HOSPITALAR FASE 1
9 DML Área Inativa 3,07 Mensal ÁREA HOSPITALAR FASE 1
SERVIÇO DE NUTRIÇÃO E DIETÉTICA
10 DESPENSA Área Inativa 71,94 Mensal ÁREA HOSPITALAR FASE 1
11 CAMARA FRIGORIFICA Área Inativa 8,69 Mensal ÁREA HOSPITALAR FASE 1
12 CAMARA FRIGORIFICA Área Inativa 10,21 Mensal ÁREA HOSPITALAR FASE 1
13 CAMARA FRIGORIFICA Área Inativa 10,31 Mensal ÁREA HOSPITALAR FASE 1
14 AREA SEM NOME Área Inativa 5,45 Mensal ÁREA HOSPITALAR FASE 1
15 ANTE CAMARA Área Inativa 8,58 Mensal ÁREA HOSPITALAR FASE 1
16 CAMARA FRIGORIFICA Área Inativa 17,58 Mensal ÁREA HOSPITALAR FASE 1
17 HORTIFRUTI Área Inativa 26,04 Mensal ÁREA HOSPITALAR FASE 1
18 RECEPÇÃO TRIAGEM Área Inativa 52,74 Mensal ÁREA HOSPITALAR FASE 1
19 HIGIENIZAÇÃO PANELAS Área Inativa 36,24 Mensal ÁREA HOSPITALAR FASE 1
20 CARNE Área Inativa 26,63 Mensal ÁREA HOSPITALAR FASE 1
21 MASSA Área Inativa 26,72 Mensal ÁREA HOSPITALAR FASE 1
22 DIETAS Área Inativa 26,63 Mensal ÁREA HOSPITALAR FASE 1
23 NUTRIÇÃO Área Inativa 10,81 Mensal ÁREA HOSPITALAR FASE 1
24 CHEFIA Área Inativa 9,01 Mensal ÁREA HOSPITALAR FASE 1
25 LIXO Área Inativa 21,62 Mensal ÁREA HOSPITALAR FASE 1
26 CAM. FRIG. LIXO Área Inativa 8,42 Mensal ÁREA HOSPITALAR FASE 1

PA REFERENCIADO

1 SALA DE EMERGENCIA Área Crítica 24,16 12 horas diurno/noturno ÁREA HOSPITALAR FASE 1
2 UTILIDADES Área Não Crítica 10,02 12 horas diurno/noturno ÁREA HOSPITALAR FASE 1
3 OBSERVAÇÃO ADULTO Área Semicrítica 35,71 12 horas diurno/noturno ÁREA HOSPITALAR FASE 1
4 CIRCULAÇÃO Área Semicrítica 96,14 12 horas diurno/noturno ÁREA HOSPITALAR FASE 1
5 WC Área Crítica 3,62 12 horas diurno/noturno ÁREA HOSPITALAR FASE 1
6 WC Área Crítica 3,65 12 horas diurno/noturno ÁREA HOSPITALAR FASE 1
7 CONSULTÓRIO Área Semicrítica 9,48 12 horas diurno/noturno ÁREA HOSPITALAR FASE 1
8 REGULAÇÃO Área Não Crítica 8,13 12 horas diurno/noturno ÁREA HOSPITALAR FASE 1
9 AREA VENTILADORES Área Não Crítica 73,72 12 horas diurno ÁREA HOSPITALAR FASE 1
10 ANTE CAMARA Área Semicrítica 7,24 12 horas diurno/noturno ÁREA HOSPITALAR FASE 1
11 ESCADA PRESSURIZADA Área Não Crítica 16,38 12 horas diurno ÁREA HOSPITALAR FASE 1
12 ANTE CAMARA Área Semicrítica 9,26 12 horas diurno/noturno ÁREA HOSPITALAR FASE 1
13 ISOLAMENTO Área Crítica 15,42 12 horas diurno/noturno ÁREA HOSPITALAR FASE 1
14 OBSERVAÇÃO ADULTO Área Semicrítica 35,36 12 horas diurno/noturno ÁREA HOSPITALAR FASE 1
15 BANHO Área Crítica 4,08 12 horas diurno/noturno ÁREA HOSPITALAR FASE 1
16 BANHO Área Crítica 3,98 12 horas diurno/noturno ÁREA HOSPITALAR FASE 1
17 POSTO ENFERMAGEM Área Semicrítica 12,85 12 horas diurno/noturno ÁREA HOSPITALAR FASE 1
18 BANHO Área Crítica 4,12 12 horas diurno/noturno ÁREA HOSPITALAR FASE 1
19 OBSERVAÇÃO ADULTO Área Semicrítica 26,1 12 horas diurno/noturno ÁREA HOSPITALAR FASE 1
20 CURATIVO Área Crítica 10,81 12 horas diurno/noturno ÁREA HOSPITALAR FASE 1
21 SALA DE GESSO Área Semicrítica 13,2 12 horas diurno/noturno ÁREA HOSPITALAR FASE 1
22 CORREDOR Área Semicrítica 32,82 12 horas diurno ÁREA HOSPITALAR FASE 1
REABILITAÇÃO

23 ÁREA LIVRE Área Semicrítica 11,06 44 horas semanais ÁREA HOSPITALAR FASE 2
24 LABORATÓRIO Área Crítica 15,97 44 horas semanais ÁREA HOSPITALAR FASE 2
25 CONSULTÓRIO Área Semicrítica 16,13 44 horas semanais ÁREA HOSPITALAR FASE 2
26 CONSULTÓRIO Área Semicrítica 12,19 44 horas semanais ÁREA HOSPITALAR FASE 2
27 DML Área Não Crítica 2,13 44 horas semanais ÁREA HOSPITALAR FASE 2

13.6 FASEAMENTO: Pavimento Térreo, a seguir:



28 RSS Área Semicrítica 2,19 44 horas semanais ÁREA HOSPITALAR FASE 2
29 EQUIPAMENTOS Área Semicrítica 8,84 44 horas semanais ÁREA HOSPITALAR FASE 2
30 SALÃO MECANOTERAPIA Área Semicrítica 60,27 44 horas semanais ÁREA HOSPITALAR FASE 2
31 BOXES Área Semicrítica 39,85 44 horas semanais ÁREA HOSPITALAR FASE 2
32 CIRCULAÇÃO Área Semicrítica 47,67 44 horas semanais ÁREA HOSPITALAR FASE 2
33 CONSULTÓRIO Área Semicrítica 23,52 44 horas semanais ÁREA HOSPITALAR FASE 2
34 CONSULTÓRIO Área Semicrítica 11,59 44 horas semanais ÁREA HOSPITALAR FASE 2
35 VESTIÁRIO MAS Área Crítica 10,37 44 horas semanais ÁREA HOSPITALAR FASE 2
36 VETIÁRIO FEM Área Crítica 10,31 44 horas semanais ÁREA HOSPITALAR FASE 2
37 TURBILHÃO Área Semicrítica 17,52 44 horas semanais ÁREA HOSPITALAR FASE 2

CENTRO CIRÚRGICO

1 PLANTÃO Área Não Crítica 8,6 12 horas diurno/noturno ÁREA HOSPITALAR FASE 2
2 BHO Área Crítica 3,21 12 horas diurno/noturno ÁREA HOSPITALAR FASE 2
3 BHO PCD Área Crítica 4,4 12 horas diurno/noturno ÁREA HOSPITALAR FASE 2
4 PLANTÃO Área Não Crítica 7,06 12 horas diurno/noturno ÁREA HOSPITALAR FASE 2
5 ESTAR Área Não Crítica 14,24 12 horas diurno/noturno ÁREA HOSPITALAR FASE 2
6 COPA Área Não Crítica 5,46 12 horas diurno/noturno ÁREA HOSPITALAR FASE 2
7 CONFORTO MÉDICO Área Não Crítica 36,98 12 horas diurno ÁREA HOSPITALAR FASE 2
8 PLANTONISTA Área Não Crítica 8,58 12 horas diurno ÁREA HOSPITALAR FASE 2
9 PLANTONISTA Área Não Crítica 8,54 12 horas diurno ÁREA HOSPITALAR FASE 2
10 CONFORTO ÁREA DE ESTUDOS Área Não Crítica 16,41 12 horas diurno ÁREA HOSPITALAR FASE 2
11 SALA DE PARTO CIRÚRGICO 02 Área Crítica 33,19 12 horas diurno/noturno ÁREA HOSPITALAR FASE 2
12 SALA PARTO CIRÚRGICO 01 Área Crítica 32,41 12 horas diurno/noturno ÁREA HOSPITALAR FASE 2
13 RPA E INDUÇÃO Área Semicrítica 44,41 12 horas diurno/noturno ÁREA HOSPITALAR FASE 2
14 RPA E INDUÇÃO Área Semicrítica 45,2 12 horas diurno/noturno ÁREA HOSPITALAR FASE 2
15 SALA DE CIRURGIA 08 Área Crítica 43,24 12 horas diurno/noturno ÁREA HOSPITALAR FASE 2
16  SALA DE APOIO AS CIRURGIASESPECIALIZADASÁrea Semicrítica 22,99 12 horas diurno/noturno ÁREA HOSPITALAR FASE 2
17 SALA DE CIRURGIA 07 Área Crítica 42,34 12 horas diurno/noturno ÁREA HOSPITALAR FASE 2
18 SALA DE CIRURGIA 06 Área Crítica 42,78 12 horas diurno/noturno ÁREA HOSPITALAR FASE 2
19 SALA DE DISCUSSÃO DE CASOS Área Não Crítica 26,69 12 horas diurno ÁREA HOSPITALAR FASE 2
20 CIRCULAÇÃO Área Semicrítica 17,5 12 horas diurno ÁREA HOSPITALAR FASE 2
21 VEST. BARREIRA FEMININO Área Crítica 40,29 12 horas diurno/noturno ÁREA HOSPITALAR FASE 2
22 VEST. BARREIRA MASCULINO Área Crítica 39,88 12 horas diurno/noturno ÁREA HOSPITALAR FASE 2
23 VEST. PCD Área Crítica 11,23 12 horas diurno/noturno ÁREA HOSPITALAR FASE 2
24 CONTROLE Área Semicrítica 7,69 12 horas diurno ÁREA HOSPITALAR FASE 2
25 RECEBIMENTO Área Semicrítica 5,77 12 horas diurno ÁREA HOSPITALAR FASE 2
26 ESCADA PRESSURIZADA Área Não Crítica 50,31 12 horas diurno ÁREA HOSPITALAR FASE 2
27 ADMINISTRAÇÃO Área Não Crítica 6,62 12 horas diurno ÁREA HOSPITALAR FASE 2
28 DML Área Não Crítica 4,19 12 horas diurno/noturno ÁREA HOSPITALAR FASE 2
29 HIGIENIZ. RN Área Crítica 5,57 12 horas diurno/noturno ÁREA HOSPITALAR FASE 2
30 RSS Área Semicrítica 5,84 12 horas diurno/noturno ÁREA HOSPITALAR FASE 2
31 GUARDA DE PREPARO DE ANESTÉSICOS Área Semicrítica 13,25 12 horas diurno ÁREA HOSPITALAR FASE 2
32 FARMÁCIA Área Semicrítica 18,7 12 horas diurno ÁREA HOSPITALAR FASE 2
33 MONTAGEM DE CARROS Área Semicrítica 12,4 12 horas diurno ÁREA HOSPITALAR FASE 2
34 ARSENAL Área Crítica 23,11 12 horas diurno ÁREA HOSPITALAR FASE 2
35 UTILIDADES Área Não Crítica 13,31 12 horas diurno ÁREA HOSPITALAR FASE 2
36 PRESCRIÇÃO Área Não Crítica 19,2 12 horas diurno/noturno ÁREA HOSPITALAR FASE 2
37 EQUIPAMENTOS Área Semicrítica 15,42 12 horas diurno ÁREA HOSPITALAR FASE 2
38 SAN. PCD FEM. Área Crítica 3,82 12 horas diurno/noturno ÁREA HOSPITALAR FASE 2
39 SAN PCD MASC. Área Crítica 3,79 12 horas diurno/noturno ÁREA HOSPITALAR FASE 2
40 ESPERA CENTRO CIRÚRGICO Área Não Crítica 56,48 12 horas diurno ÁREA HOSPITALAR FASE 2
41 ADM. AGÊNCIA TRANSFUSIONAL Área Não Crítica 8,28 12 horas diurno ÁREA HOSPITALAR FASE 2
42 ALIQUO. BOLSAS Área Semicrítica 8,62 12 horas diurno ÁREA HOSPITALAR FASE 2
43  AGÊNCIA TRANSFUSIONALLABORATÓRIO Área Crítica 17,17 12 horas diurno/noturno ÁREA HOSPITALAR FASE 2
44 ROUPARIA Área Semicrítica 4,65 12 horas diurno ÁREA HOSPITALAR FASE 2
45  LABORATÓRIO BIÓPSIACONGELAMENTO Área Crítica 18,26 12 horas diurno/noturno ÁREA HOSPITALAR FASE 2
46 CIRCULAÇÃO Área Semicrítica 316,49 12 horas diurno ÁREA HOSPITALAR FASE 2
13.8 FASEAMENTO:3º Pavimento, a seguir:
LEITOS CLÍNICOS ALOCADOS NA CLÍNICA OBSTÉTRICA

1 BHO PCD Área Crítica 5,19 12 horas diurno/noturno ÁREA HOSPITALAR FASE 4
2 QUARTO 26 ISOLAMENTO Área Crítica 12,93 12 horas diurno/noturno ÁREA HOSPITALAR FASE 4
3 A.C. Área Semicrítica 5,19 12 horas diurno/noturno ÁREA HOSPITALAR FASE 4
4 QUARTO 25 Área Semicrítica 21,38 12 horas diurno/noturno ÁREA HOSPITALAR FASE 4
5 BHO Área Não Crítica 4,03 12 horas diurno/noturno ÁREA HOSPITALAR FASE 4
6 QUARTO 24 Área Semicrítica 21,36 12 horas diurno/noturno ÁREA HOSPITALAR FASE 4
7 BHO Área Não Crítica 4,07 12 horas diurno/noturno ÁREA HOSPITALAR FASE 4
8 QUARTO 23 Área Semicrítica 21,25 12 horas diurno/noturno ÁREA HOSPITALAR FASE 4
9 BHO Área Não Crítica 4,03 12 horas diurno/noturno ÁREA HOSPITALAR FASE 4
10 QUARTO 22 Área Semicrítica 21,19 12 horas diurno/noturno ÁREA HOSPITALAR FASE 4
11 BHO Área Não Crítica 3,97 12 horas diurno/noturno ÁREA HOSPITALAR FASE 4
12 QUARTO 21 Área Semicrítica 21,39 12 horas diurno/noturno ÁREA HOSPITALAR FASE 4
13 BHO Área Não Crítica 4,07 12 horas diurno/noturno ÁREA HOSPITALAR FASE 4
14 QUARTO 20 Área Semicrítica 21,16 12 horas diurno/noturno ÁREA HOSPITALAR FASE 4
15 BHO Área Não Crítica 3,96 12 horas diurno/noturno ÁREA HOSPITALAR FASE 4
16 QUARTO 19 Área Semicrítica 21,45 12 horas diurno/noturno ÁREA HOSPITALAR FASE 4
17 BHO Área Não Crítica 3,99 12 horas diurno/noturno ÁREA HOSPITALAR FASE 4
18 QUARTO 18 Área Semicrítica 21,32 12 horas diurno/noturno ÁREA HOSPITALAR FASE 4
19 BHO Área Não Crítica 4 12 horas diurno/noturno ÁREA HOSPITALAR FASE 4

13.7 FASEAMENTO:  1º Pavimento, a seguir:



20 QUARTO 17 Área Semicrítica 21,32 12 horas diurno/noturno ÁREA HOSPITALAR FASE 4
21 BHO Área Não Crítica 4,01 12 horas diurno/noturno ÁREA HOSPITALAR FASE 4
22 QUARTO 16 Área Semicrítica 21,22 12 horas diurno/noturno ÁREA HOSPITALAR FASE 4
23 BHO Área Não Crítica 4 12 horas diurno/noturno ÁREA HOSPITALAR FASE 4
24 QUARTO 15 Área Semicrítica 21,28 12 horas diurno/noturno ÁREA HOSPITALAR FASE 4
25 BHO Área Não Crítica 4,07 12 horas diurno/noturno ÁREA HOSPITALAR FASE 4
26 QUARTO 14 Área Semicrítica 20,61 12 horas diurno/noturno ÁREA HOSPITALAR FASE 4
27 BHO Área Não Crítica 4,12 12 horas diurno/noturno ÁREA HOSPITALAR FASE 4
13.9 FASEAMENTO: Pavimento Térreo, a seguir:
MEDICINA NUCLEAR

1 RECEPÇÃO Área Não Crítica 67,77 12 horas diurno ÁREA HOSPITALAR FASE 3
2 ESCADA PRESSURIZADA Área Não Crítica 16,73 12 horas diurno ÁREA HOSPITALAR FASE 3
3 ANTE CÂMARA Área Semicrítica 6,73 12 horas diurno ÁREA HOSPITALAR FASE 3
4 ÁREA DE VENTILADORES Área Não Crítica 22,83 12 horas diurno ÁREA HOSPITALAR FASE 3
5 SPECT Área Semicrítica 35,51 12 horas diurno ÁREA HOSPITALAR FASE 3
6 COMANDO Área Não Crítica 10,7 12 horas diurno ÁREA HOSPITALAR FASE 3
7 ADM RF Área Não Crítica 11,37 12 horas diurno ÁREA HOSPITALAR FASE 3
8 LABORATÓRIO Área Crítica 11,61 12 horas diurno ÁREA HOSPITALAR FASE 3
9 SALA DE ERGOMETRIA Área Semicrítica 23,98 12 horas diurno ÁREA HOSPITALAR FASE 3
10 HALL Área Semicrítica 8,38 12 horas diurno ÁREA HOSPITALAR FASE 3
11  SALA DE EXAME FÍSICO/ POSTOEMERGENCIAL / ENTREVISTAÁrea Semicrítica 11,76 12 horas diurno ÁREA HOSPITALAR FASE 3
12 LAB ADM RADIO FARMACOS Área Crítica 7,22 12 horas diurno ÁREA HOSPITALAR FASE 3
13 ESTRESSE CARDIOLÓGICO Área Semicrítica 14,6 12 horas diurno ÁREA HOSPITALAR FASE 3
14 TROCADOR Área Não Crítica 2,57 12 horas diurno ÁREA HOSPITALAR FASE 3
15 TROCADOR Área Não Crítica 2,46 12 horas diurno ÁREA HOSPITALAR FASE 3
16 COMANDO Área Não Crítica 8,77 12 horas diurno ÁREA HOSPITALAR FASE 3
17 SECRETARIA RECEPÇÃO Área Não Crítica 8,94 12 horas diurno ÁREA HOSPITALAR FASE 3
18 REJEITOS Área Semicrítica 8,51 12 horas diurno ÁREA HOSPITALAR FASE 3
19 CIRCULAÇÃO Área Não Crítica 79,51 12 horas diurno ÁREA HOSPITALAR FASE 3
20 CINTILOGRAFIA Área Crítica 41,67 12 horas diurno ÁREA HOSPITALAR FASE 3
21 WC Área Crítica 3,6 12 horas diurno ÁREA HOSPITALAR FASE 3
22 PACIENTES INJETADOS Área Semicrítica 23,89 12 horas diurno ÁREA HOSPITALAR FASE 3
23 SAN FUNCIONÁRIO Área Crítica 5,74 12 horas diurno ÁREA HOSPITALAR FASE 3
24 WC PCD Área Crítica 3,09 12 horas diurno ÁREA HOSPITALAR FASE 3
25 WC PCD Área Crítica 3,07 12 horas diurno ÁREA HOSPITALAR FASE 3
26 ESPERA Área Não Crítica 33,94 12 horas diurno ÁREA HOSPITALAR FASE 3
DIÁLISE

27 UTILIDADES Área Não Crítica 11,62 12 horas diurno ÁREA HOSPITALAR FASE 3
28 DIÁLISE HIV/HCV Área Crítica 20,74 12 horas diurno ÁREA HOSPITALAR FASE 3
29 DIÁLISE"B" Área Crítica 12,52 12 horas diurno ÁREA HOSPITALAR FASE 3
30 PLANTÃO MASC Área Não Crítica 8,54 12 horas diurno ÁREA HOSPITALAR FASE 3
31 PLANTÃO FEM Área Não Crítica 8,58 12 horas diurno ÁREA HOSPITALAR FASE 3
32 ESTAR Área Não Crítica 11,48 12 horas diurno ÁREA HOSPITALAR FASE 3
33 WC Área Crítica 2,53 12 horas diurno ÁREA HOSPITALAR FASE 3
34 WC Área Crítica 2,48 12 horas diurno ÁREA HOSPITALAR FASE 3
35 ESTUDO DE CASO Área Não Crítica 23,44 12 horas diurno ÁREA HOSPITALAR FASE 3
36 DML Área Não Crítica 2,75 12 horas diurno ÁREA HOSPITALAR FASE 3
37 DPAC Área Crítica 10,92 12 horas diurno ÁREA HOSPITALAR FASE 3
38 DPI Área Crítica 10,98 12 horas diurno ÁREA HOSPITALAR FASE 3
39 COPA Área Não Crítica 11,36 12 horas diurno ÁREA HOSPITALAR FASE 3
40 CIRCULAÇÃO Área Semicrítica 82,35 12 horas diurno ÁREA HOSPITALAR FASE 3
41 DEP. CONCENT Área Semicrítica 13,45 12 horas diurno ÁREA HOSPITALAR FASE 3
42 GUARDA PERTENCE Área Não Crítica 13,17 12 horas diurno ÁREA HOSPITALAR FASE 3
43 OBSERV. E RECUP. DE PACIENTES Área Semicrítica 18,07 12 horas diurno ÁREA HOSPITALAR FASE 3
44 DIÁLISE Área Crítica 130,9 12 horas diurno ÁREA HOSPITALAR FASE 3
45 POSTO ENFERMAGEM Área Semicrítica 11,18 12 horas diurno ÁREA HOSPITALAR FASE 3
46 CONSULTÓRIO Área Semicrítica 10,75 12 horas diurno ÁREA HOSPITALAR FASE 3
47 ARQUIVO Área Não Crítica 11,12 12 horas diurno ÁREA HOSPITALAR FASE 3
48 SECRET. RECEPÇÃO Área Não Crítica 8,62 12 horas diurno ÁREA HOSPITALAR FASE 3
49 CHEFIA Área Não Crítica 8,48 12 horas diurno ÁREA HOSPITALAR FASE 3
50 ESPERA Área Não Crítica 35,03 12 horas diurno ÁREA HOSPITALAR FASE 3
51 CONSULTÓRIO Área Semicrítica 10,46 12 horas diurno ÁREA HOSPITALAR FASE 3
52 WC PCD Área Crítica 2,52 12 horas diurno ÁREA HOSPITALAR FASE 3
53 WC PCD Área Crítica 2,49 12 horas diurno ÁREA HOSPITALAR FASE 3
13.10 FASEAMENTO:1º Pavimento, a seguir:
HEMODINÂMICA

1 ÁREA TÉCNICA Área Crítica 16,38 12 horas diurno ÁREA HOSPITALAR FASE 3
2 HEMODINÂMICA Área Crítica 43,62 12 horas diurno ÁREA HOSPITALAR FASE 3
3 COMANDO Área Não Crítica 11,35 12 horas diurno ÁREA HOSPITALAR FASE 3
4 LAUDOS Área Não Crítica 13,22 12 horas diurno ÁREA HOSPITALAR FASE 3
5 MATERIAIS ESTEREL. Área Crítica 14,01 12 horas diurno ÁREA HOSPITALAR FASE 3
6 RSS Área Semicrítica 5,56 12 horas diurno ÁREA HOSPITALAR FASE 3
7 DML Área Não Crítica 4,05 12 horas diurno ÁREA HOSPITALAR FASE 3
8 CIRCULAÇÃO Área Semicrítica 8,11 12 horas diurno ÁREA HOSPITALAR FASE 3
9 VESTIÁRIOS Área Crítica 8,57 12 horas diurno ÁREA HOSPITALAR FASE 3
10 VESTIÁRIOS Área Crítica 9,32 12 horas diurno ÁREA HOSPITALAR FASE 3
11 CIRCULAÇÃO Área Semicrítica 38,36 12 horas diurno ÁREA HOSPITALAR FASE 3
12 JARDIM Área Não Crítica 32,44 12 horas diurno ÁREA HOSPITALAR FASE 3
13 POSTO DE ENF. E SERVIÇO Área Semicrítica 8,63 12 horas diurno ÁREA HOSPITALAR FASE 3



14 UTILIDADES Área Não Crítica 7,09 12 horas diurno ÁREA HOSPITALAR FASE 3
15 SALA TÉCNICA Área Semicrítica 9,8 12 horas diurno ÁREA HOSPITALAR FASE 3
16 RECEPÇÃO Área Não Crítica 4,39 12 horas diurno ÁREA HOSPITALAR FASE 3
17 RPA Área Semicrítica 30,48 12 horas diurno ÁREA HOSPITALAR FASE 3
18 SAN. Área Crítica 4,05 12 horas diurno ÁREA HOSPITALAR FASE 3
19 ADM/SECRETARIA Área Não Crítica 16,56 12 horas diurno ÁREA HOSPITALAR FASE 3
20 SAN.FEM. Área Crítica 3,81 12 horas diurno ÁREA HOSPITALAR FASE 3
21 SAN.MAS. Área Crítica 4,1 12 horas diurno ÁREA HOSPITALAR FASE 3
22 ESPERA Área Não Crítica 47,47 12 horas diurno ÁREA HOSPITALAR FASE 3
23 ESPERA/ CIRCULAÇÃO Área Semicrítica 78,02 12 horas diurno ÁREA HOSPITALAR FASE 3
CENTRO CIRÚRGICO

24 SALA DE CIRURGIA 01 Área Crítica 42,05 12 horas diurno/noturno ÁREA HOSPITALAR FASE 3
25 SALA DE CIRURGIA 02 Área Crítica 41,58 12 horas diurno/noturno ÁREA HOSPITALAR FASE 3
UCIN

26 REFEITÓRIO/CONFORTO MÃES Área Não Crítica 24,79 12 horas diurno/noturno ÁREA HOSPITALAR FASE 3
27 SANIT. Área Crítica 3,25 12 horas diurno/noturno ÁREA HOSPITALAR FASE 3
28 CONTROLE PACIENTES Área Não Crítica 4,35 12 horas diurno/noturno ÁREA HOSPITALAR FASE 3
29 VESTIÁRIO Área Crítica 8,78 12 horas diurno/noturno ÁREA HOSPITALAR FASE 3
30 VESTIÁRIO Área Crítica 8,75 12 horas diurno/noturno ÁREA HOSPITALAR FASE 3
31  CIRCULAÇÃO DE PACIENTES ESERVIÇOS Área Semicrítica 67,69 12 horas diurno/noturno ÁREA HOSPITALAR FASE 3
32 DISCUSSÃO DE CASOS Área Não Crítica 10,65 12 horas diurno ÁREA HOSPITALAR FASE 3
33 EQUIPAMENTOS Área Semicrítica 7,43 12 horas diurno ÁREA HOSPITALAR FASE 3
34 ADMINISTRAÇÃO Área Não Crítica 10,11 12 horas diurno ÁREA HOSPITALAR FASE 3
35 FARMÁCIA SATÉLITE Área Semicrítica 10,99 12 horas diurno/noturno ÁREA HOSPITALAR FASE 3
36 PLANTONISTA Área Não Crítica 14,23 12 horas diurno ÁREA HOSPITALAR FASE 3
37 CONFORT. MÉDICO Área Não Crítica 8,11 12 horas diurno ÁREA HOSPITALAR FASE 3
38 PLANTONISTA Área Não Crítica 14,1 12 horas diurno ÁREA HOSPITALAR FASE 3
39 BANHO Área Crítica 3,7 12 horas diurno/noturno ÁREA HOSPITALAR FASE 3
40 CONFORT. EQUIPE Área Não Crítica 9,87 12 horas diurno ÁREA HOSPITALAR FASE 3
41 SANIT. FEM. Área Crítica 2,77 12 horas diurno/noturno ÁREA HOSPITALAR FASE 3
42 SANIT. MASC. Área Crítica 2,77 12 horas diurno/noturno ÁREA HOSPITALAR FASE 3
43 DML Área Não Crítica 3,54 12 horas diurno/noturno ÁREA HOSPITALAR FASE 3
44 CIRCULAÇÃO Área Semicrítica 29,14 12 horas diurno ÁREA HOSPITALAR FASE 3
45 COPA Área Não Crítica 6,41 12 horas diurno/noturno ÁREA HOSPITALAR FASE 3
46 ROUPARIA Área Semicrítica 4,55 12 horas diurno ÁREA HOSPITALAR FASE 3
47 EQUIPAMENTOS Área Semicrítica 5,33 12 horas diurno ÁREA HOSPITALAR FASE 3
UTI PEDIÁTRICA

48 BANHO Área Crítica 5,58 12 horas diurno/noturno ÁREA HOSPITALAR FASE 3
49 ANTE CAMARA Área Semicrítica 3,53 12 horas diurno/noturno ÁREA HOSPITALAR FASE 3
50 ISOLAMENTO Área Crítica 13,85 12 horas diurno/noturno ÁREA HOSPITALAR FASE 3
51 BOX 09 Área Crítica 13,91 12 horas diurno/noturno ÁREA HOSPITALAR FASE 3
52 BOX 08 Área Crítica 15,06 12 horas diurno/noturno ÁREA HOSPITALAR FASE 3
53 RSS Área Semicrítica 5,51 12 horas diurno/noturno ÁREA HOSPITALAR FASE 3
54 DISCUSSÃO DE CASOS Área Não Crítica 4,48 12 horas diurno ÁREA HOSPITALAR FASE 3
55 ADMINISTRAÇÃO Área Não Crítica 11,7 12 horas diurno ÁREA HOSPITALAR FASE 3
56 ENTREVISTA Área Não Crítica 7,93 12 horas diurno ÁREA HOSPITALAR FASE 3
57 UTILIDADES Área Não Crítica 6,17 12 horas diurno ÁREA HOSPITALAR FASE 3
58 BANHO PACIENTE Área Crítica 5,35 12 horas diurno/noturno ÁREA HOSPITALAR FASE 3
59 POSTO Área Semicrítica 32,31 12 horas diurno/noturno ÁREA HOSPITALAR FASE 3
60 CIRCULAÇÃO Área Semicrítica 229,65 12 horas diurno/noturno ÁREA HOSPITALAR FASE 3
61 BOX 07 Área Crítica 12,95 12 horas diurno/noturno ÁREA HOSPITALAR FASE 3
62 BOX 06 Área Crítica 13,1 12 horas diurno/noturno ÁREA HOSPITALAR FASE 3
63 BOX 05 Área Crítica 13,4 12 horas diurno/noturno ÁREA HOSPITALAR FASE 3
64  CIRCULAÇÃO DE PÚBLICO EFAMILIARES Área Semicrítica 91,42 12 horas diurno ÁREA HOSPITALAR FASE 3
65 BOX 01 Área Crítica 14,41 12 horas diurno/noturno ÁREA HOSPITALAR FASE 3
66 BOX 02 Área Crítica 14,41 12 horas diurno/noturno ÁREA HOSPITALAR FASE 3
67 BOX 03 Área Crítica 14,43 12 horas diurno/noturno ÁREA HOSPITALAR FASE 3
68 BOX 04 Área Crítica 15,36 12 horas diurno/noturno ÁREA HOSPITALAR FASE 3
ÁREA DE CIRCULAÇÃO

69 CORREDOR Área Semicrítica 108,35 12 horas diurno ÁREA HOSPITALAR FASE 3
70 CIRCULAÇÃO Área Semicrítica 392,14 12 horas diurno ÁREA HOSPITALAR FASE 3
UTI

71 VEST. FUNC. Área Crítica 9,54 12 horas diurno/noturno ÁREA HOSPITALAR FASE 2
72 COPA Área Não Crítica 5,07 12 horas diurno/noturno ÁREA HOSPITALAR FASE 2
73 VESTI. FUNC. Área Crítica 12,44 12 horas diurno/noturno ÁREA HOSPITALAR FASE 2
74 FARMÁCIA Área Semicrítica 6,6 12 horas diurno/noturno ÁREA HOSPITALAR FASE 2
75 RSS Área Semicrítica 4,84 12 horas diurno/noturno ÁREA HOSPITALAR FASE 2
76 DML Área Não Crítica 4,37 12 horas diurno/noturno ÁREA HOSPITALAR FASE 2
77 EQUIPAMENTOS Área Semicrítica 12,65 12 horas diurno ÁREA HOSPITALAR FASE 2
78 BOX 21 ISOLAMENTO Área Crítica 18,03 12 horas diurno/noturno ÁREA HOSPITALAR FASE 2
79 BANHO PACIENTE Área Crítica 5,38 12 horas diurno/noturno ÁREA HOSPITALAR FASE 2
80 BANHO Área Crítica 3,62 12 horas diurno/noturno ÁREA HOSPITALAR FASE 2
81 BANHO Área Crítica 4,59 12 horas diurno/noturno ÁREA HOSPITALAR FASE 2
82 ANTE CAMARA Área Semicrítica 4,5 12 horas diurno/noturno ÁREA HOSPITALAR FASE 2
83 BOX 22 Área Crítica 14,59 12 horas diurno/noturno ÁREA HOSPITALAR FASE 2
84 BOX 23 Área Crítica 14,63 12 horas diurno/noturno ÁREA HOSPITALAR FASE 2
85 BOX 24 Área Crítica 14,63 12 horas diurno/noturno ÁREA HOSPITALAR FASE 2
86 BOX 25 Área Crítica 14,65 12 horas diurno/noturno ÁREA HOSPITALAR FASE 2
87 BOX 26 Área Crítica 14,65 12 horas diurno/noturno ÁREA HOSPITALAR FASE 2



88 BOX 27 Área Crítica 14,7 12 horas diurno/noturno ÁREA HOSPITALAR FASE 2
89 BOX 28 Área Crítica 14,64 12 horas diurno/noturno ÁREA HOSPITALAR FASE 2
90 BOX 29 Área Crítica 14,62 12 horas diurno/noturno ÁREA HOSPITALAR FASE 2
91 BOX 30 Área Crítica 15,04 12 horas diurno/noturno ÁREA HOSPITALAR FASE 2
92 PLANT. Área Não Crítica 6,32 12 horas diurno ÁREA HOSPITALAR FASE 2
93 PLANT. Área Não Crítica 6,32 12 horas diurno ÁREA HOSPITALAR FASE 2
94 BANHO PACIENTE Área Crítica 5,38 12 horas diurno/noturno ÁREA HOSPITALAR FASE 2
95 BANHO Área Crítica 3,62 12 horas diurno/noturno ÁREA HOSPITALAR FASE 2
96 CONFORTO Área Não Crítica 20,69 12 horas diurno ÁREA HOSPITALAR FASE 2
97 BOX 11 ISOLAMENTO Área Crítica 14,42 12 horas diurno/noturno ÁREA HOSPITALAR FASE 2
98 BHO Área Crítica 3,86 12 horas diurno/noturno ÁREA HOSPITALAR FASE 2
99 A.C. Área Semicrítica 3,03 12 horas diurno/noturno ÁREA HOSPITALAR FASE 2
100 BHO Área Crítica 3,86 12 horas diurno/noturno ÁREA HOSPITALAR FASE 2
101 A.C. Área Semicrítica 3,03 12 horas diurno/noturno ÁREA HOSPITALAR FASE 2
102 BOX 10 ISOLAMENTO Área Crítica 14,41 12 horas diurno/noturno ÁREA HOSPITALAR FASE 2
103 POSTO Área Semicrítica 17,52 12 horas diurno/noturno ÁREA HOSPITALAR FASE 2
104 BHO PACIENTE Área Crítica 6,19 12 horas diurno/noturno ÁREA HOSPITALAR FASE 2
105 UTILIDADES Área Não Crítica 7,66 12 horas diurno ÁREA HOSPITALAR FASE 2
106 POSTO Área Semicrítica 16,05 12 horas diurno/noturno ÁREA HOSPITALAR FASE 2
107 BOX 14 Área Crítica 14,03 12 horas diurno/noturno ÁREA HOSPITALAR FASE 2
108 BOX 13 Área Crítica 14,1 12 horas diurno/noturno ÁREA HOSPITALAR FASE 2
109 BOX 12 Área Crítica 14,05 12 horas diurno/noturno ÁREA HOSPITALAR FASE 2
110 BOX 17 Área Crítica 13,11 12 horas diurno/noturno ÁREA HOSPITALAR FASE 2
111 BOX 16 Área Crítica 14,11 12 horas diurno/noturno ÁREA HOSPITALAR FASE 2
112 BOX 15 Área Crítica 13,45 12 horas diurno/noturno ÁREA HOSPITALAR FASE 2
113 POSTO Área Semicrítica 21,09 12 horas diurno/noturno ÁREA HOSPITALAR FASE 2
114 BOX 20 Área Crítica 12,37 12 horas diurno/noturno ÁREA HOSPITALAR FASE 2
115 BOX 19 Área Crítica 12,42 12 horas diurno/noturno ÁREA HOSPITALAR FASE 2
116 BOX 18 Área Crítica 12,48 12 horas diurno/noturno ÁREA HOSPITALAR FASE 2
117 SANIT. PÚBLICO Área Crítica 3,91 12 horas diurno/noturno ÁREA HOSPITALAR FASE 2
118 SANIT. PÚBLICO Área Crítica 3,94 12 horas diurno/noturno ÁREA HOSPITALAR FASE 2
119 CONTROLE ENTRADA Área Não Crítica 7,38 12 horas diurno ÁREA HOSPITALAR FASE 2
120 ROUPARIA Área Semicrítica 3,61 12 horas diurno ÁREA HOSPITALAR FASE 2
121 GUARDA MACAS/CAD RODAS Área Semicrítica 5,15 12 horas diurno ÁREA HOSPITALAR FASE 2
122 ESPERA UTI Área Não Crítica 32,11 12 horas diurno ÁREA HOSPITALAR FASE 2
123 ENTREVISTA Área Não Crítica 8,92 12 horas diurno ÁREA HOSPITALAR FASE 2
124 PARAMENTAÇÃO/HIGIENIZAÇÃO Área Semicrítica 5,95 12 horas diurno ÁREA HOSPITALAR FASE 2
125 ADMINISTRAÇÃO Área Não Crítica 9,16 12 horas diurno ÁREA HOSPITALAR FASE 2
126 SALA DE DISCUSSÃO DE CASOS Área Não Crítica 15,46 12 horas diurno ÁREA HOSPITALAR FASE 2
127 BOX 01 Área Crítica 13,98 12 horas diurno/noturno ÁREA HOSPITALAR FASE 2
128 BOX 02 Área Crítica 13,95 12 horas diurno/noturno ÁREA HOSPITALAR FASE 2
129 BOX 03 Área Crítica 13,97 12 horas diurno/noturno ÁREA HOSPITALAR FASE 2
130 BOX 04 Área Crítica 13,97 12 horas diurno/noturno ÁREA HOSPITALAR FASE 2
131 BOX 05 Área Crítica 13,97 12 horas diurno/noturno ÁREA HOSPITALAR FASE 2
132 BOX 06 Área Crítica 13,97 12 horas diurno/noturno ÁREA HOSPITALAR FASE 2
133 BOX 07 Área Crítica 13,97 12 horas diurno/noturno ÁREA HOSPITALAR FASE 2
134 BOX 08 Área Crítica 13,96 12 horas diurno/noturno ÁREA HOSPITALAR FASE 2
135 BOX 09 Área Crítica 13,95 12 horas diurno/noturno ÁREA HOSPITALAR FASE 2
136 ESCADA PRESSURIZADA Área Não Crítica 50,22 12 horas diurno ÁREA HOSPITALAR FASE 2
13.11 FASEAMENTO: 3º Pavimento, a seguir:
CLÍNICA PEDIÁTRICA

1 CORREDOR Área Semicrítica 14,73 12 horas diurno ÁREA HOSPITALAR FASE 3
2 ESTAR FAMILIARES Área Não Crítica 52,13 12 horas diurno ÁREA HOSPITALAR FASE 3
3 CORREDOR Área Semicrítica 133,51 12 horas diurno ÁREA HOSPITALAR FASE 3
4 QUARTO 01 ISOLAMENTO Área Crítica 13,03 12 horas diurno/noturno ÁREA HOSPITALAR FASE 3
5 BHO PCD Área Crítica 5,14 12 horas diurno/noturno ÁREA HOSPITALAR FASE 3
6 ANTE CAMARA Área Semicrítica 5,02 12 horas diurno/noturno ÁREA HOSPITALAR FASE 3
7 QUARTO 02 Área Semicrítica 21,53 12 horas diurno/noturno ÁREA HOSPITALAR FASE 3
8 BHO Área Não Crítica 4,05 12 horas diurno/noturno ÁREA HOSPITALAR FASE 3
9 QUARTO 03 Área Semicrítica 21,56 12 horas diurno/noturno ÁREA HOSPITALAR FASE 3
10 BHO Área Não Crítica 3,96 12 horas diurno/noturno ÁREA HOSPITALAR FASE 3
11 QUARTO 04 Área Semicrítica 21,26 12 horas diurno/noturno ÁREA HOSPITALAR FASE 3
12 BHO Área Não Crítica 3,77 12 horas diurno/noturno ÁREA HOSPITALAR FASE 3
13 QUARTO 05 Área Semicrítica 21,49 12 horas diurno/noturno ÁREA HOSPITALAR FASE 3
14 BHO Área Não Crítica 3,98 12 horas diurno/noturno ÁREA HOSPITALAR FASE 3
15 QUARTO 06 Área Semicrítica 21,24 12 horas diurno/noturno ÁREA HOSPITALAR FASE 3
16 BHO Área Não Crítica 4,02 12 horas diurno/noturno ÁREA HOSPITALAR FASE 3
17 QUARTO 07 Área Semicrítica 21,42 12 horas diurno/noturno ÁREA HOSPITALAR FASE 3
18 BHO Área Não Crítica 4,04 12 horas diurno/noturno ÁREA HOSPITALAR FASE 3
19 QUARTO 08 Área Semicrítica 21,38 12 horas diurno/noturno ÁREA HOSPITALAR FASE 3
20 BHO Área Não Crítica 4,09 12 horas diurno/noturno ÁREA HOSPITALAR FASE 3
21 QUARTO 09 Área Semicrítica 21,43 12 horas diurno/noturno ÁREA HOSPITALAR FASE 3
22 BHO Área Não Crítica 4 12 horas diurno/noturno ÁREA HOSPITALAR FASE 3
23 QUARTO 10 Área Semicrítica 21,33 12 horas diurno/noturno ÁREA HOSPITALAR FASE 3
24 BHO Área Não Crítica 4,09 12 horas diurno/noturno ÁREA HOSPITALAR FASE 3
25 QUARTO 11 Área Semicrítica 21,39 12 horas diurno/noturno ÁREA HOSPITALAR FASE 3
26 BHO Área Não Crítica 4,01 12 horas diurno/noturno ÁREA HOSPITALAR FASE 3
27 QUARTO 12 Área Semicrítica 21,59 12 horas diurno/noturno ÁREA HOSPITALAR FASE 3
28 BHO Área Não Crítica 4,24 12 horas diurno/noturno ÁREA HOSPITALAR FASE 3



29 QUARTO 13 Área Semicrítica 20,88 12 horas diurno/noturno ÁREA HOSPITALAR FASE 3
30 BHO Área Não Crítica 3,97 12 horas diurno/noturno ÁREA HOSPITALAR FASE 3
31 ESCADA PRESSURIZADA Área Não Crítica 50,36 12 horas diurno ÁREA HOSPITALAR FASE 3
32 ESTAR FAMILIARES Área Não Crítica 10,63 12 horas diurno ÁREA HOSPITALAR FASE 3
33 POSTO ENFERMAGEM Área Semicrítica 14,46 12 horas diurno/noturno ÁREA HOSPITALAR FASE 3
34 SERVIÇOS Área Semicrítica 5,49 12 horas diurno ÁREA HOSPITALAR FASE 3
35 PRESCRIÇÃO Área Não Crítica 5,49 12 horas diurno ÁREA HOSPITALAR FASE 3
36 DISCUSSÃO DE CASOS Área Não Crítica 15,41 12 horas diurno ÁREA HOSPITALAR FASE 3
37 EXAMES E CURATIVOS Área Crítica 9,85 12 horas diurno/noturno ÁREA HOSPITALAR FASE 3
38 GUARDA EQUIPAMENTOS Área Semicrítica 9,91 12 horas diurno ÁREA HOSPITALAR FASE 3
39 SALA DE ALTA Área Não Crítica 14,95 12 horas diurno ÁREA HOSPITALAR FASE 3
40 BHO Área Crítica 4,04 12 horas diurno/noturno ÁREA HOSPITALAR FASE 3
41 SANIT. FUNC. PCD Área Crítica 3,73 12 horas diurno/noturno ÁREA HOSPITALAR FASE 3
42 COPA Área Não Crítica 5,16 12 horas diurno/noturno ÁREA HOSPITALAR FASE 3
43 SANIT. FUNC. Área Crítica 2,16 12 horas diurno/noturno ÁREA HOSPITALAR FASE 3
44 SANIT. FUNC. Área Crítica 2,15 12 horas diurno/noturno ÁREA HOSPITALAR FASE 3
45 SANIT. Área Crítica 3,03 12 horas diurno/noturno ÁREA HOSPITALAR FASE 3
46 SANIT. Área Crítica 3,04 12 horas diurno/noturno ÁREA HOSPITALAR FASE 3
47 POSTO ENFERMAGEM Área Semicrítica 17,48 12 horas diurno/noturno ÁREA HOSPITALAR FASE 3
48 SERVIÇOS Área Semicrítica 5,47 12 horas diurno ÁREA HOSPITALAR FASE 3
49 PRESCRIÇÃO Área Não Crítica 5,45 12 horas diurno ÁREA HOSPITALAR FASE 3
50 DML Área Não Crítica 3,61 12 horas diurno/noturno ÁREA HOSPITALAR FASE 3
51 DTRS Área Semicrítica 3,63 12 horas diurno/noturno ÁREA HOSPITALAR FASE 3
52 UTILIDADES Área Não Crítica 5,3 12 horas diurno ÁREA HOSPITALAR FASE 3
53 CENTRAL DE AR Área Não Crítica 10,39 12 horas diurno ÁREA HOSPITALAR FASE 3
54 BHO Área Crítica 3,15 12 horas diurno/noturno ÁREA HOSPITALAR FASE 3
55 PLANTÃO Área Não Crítica 5,74 12 horas diurno ÁREA HOSPITALAR FASE 3
CLÍNICA MÉDICA
56 BHO PCD Área Crítica 5,4 12 horas diurno/noturno ÁREA HOSPITALAR FASE 3
57 A.C. Área Semicrítica 5 12 horas diurno/noturno ÁREA HOSPITALAR FASE 3
58 QUARTO 26 ISOLAMENTO Área Crítica 14,05 12 horas diurno/noturno ÁREA HOSPITALAR FASE 3
59 QUARTO 25 Área Semicrítica 21,8 12 horas diurno/noturno ÁREA HOSPITALAR FASE 3
60 BHO Área Não Crítica 4,1 12 horas diurno/noturno ÁREA HOSPITALAR FASE 3
61 QUARTO 24 Área Semicrítica 21,8 12 horas diurno/noturno ÁREA HOSPITALAR FASE 3
62 BHO Área Não Crítica 4,1 12 horas diurno/noturno ÁREA HOSPITALAR FASE 3
63 QUARTO 23 Área Semicrítica 21,8 12 horas diurno/noturno ÁREA HOSPITALAR FASE 3
64 BHO Área Não Crítica 4,1 12 horas diurno/noturno ÁREA HOSPITALAR FASE 3
65 QUARTO 22 Área Semicrítica 21,8 12 horas diurno/noturno ÁREA HOSPITALAR FASE 3
66 BHO Área Não Crítica 4,1 12 horas diurno/noturno ÁREA HOSPITALAR FASE 3
67 QUARTO 21 Área Semicrítica 21,8 12 horas diurno/noturno ÁREA HOSPITALAR FASE 3
68 BHO Área Não Crítica 4,1 12 horas diurno/noturno ÁREA HOSPITALAR FASE 3
69 QUARTO 20 Área Semicrítica 21,8 12 horas diurno/noturno ÁREA HOSPITALAR FASE 3
70 BHO Área Não Crítica 4,1 12 horas diurno/noturno ÁREA HOSPITALAR FASE 3
71 QUARTO 19 Área Semicrítica 21,8 12 horas diurno/noturno ÁREA HOSPITALAR FASE 3
72 BHO Área Não Crítica 4,1 12 horas diurno/noturno ÁREA HOSPITALAR FASE 3
73 QUARTO 18 Área Semicrítica 21,8 12 horas diurno/noturno ÁREA HOSPITALAR FASE 3
74 BHO Área Não Crítica 4,1 12 horas diurno/noturno ÁREA HOSPITALAR FASE 3
75 QUARTO 17 Área Semicrítica 21,8 12 horas diurno/noturno ÁREA HOSPITALAR FASE 3
76 BHO Área Não Crítica 4,1 12 horas diurno/noturno ÁREA HOSPITALAR FASE 3
77 QUARTO 16 Área Semicrítica 21,8 12 horas diurno/noturno ÁREA HOSPITALAR FASE 3
78 BHO Área Não Crítica 4,1 12 horas diurno/noturno ÁREA HOSPITALAR FASE 3
79 QUARTO 15 Área Semicrítica 21,8 12 horas diurno/noturno ÁREA HOSPITALAR FASE 3
80 BHO Área Não Crítica 4,1 12 horas diurno/noturno ÁREA HOSPITALAR FASE 3
81 QUARTO 14 Área Semicrítica 22,35 12 horas diurno/noturno ÁREA HOSPITALAR FASE 3
82 BHO Área Não Crítica 4,1 12 horas diurno/noturno ÁREA HOSPITALAR FASE 3
83 CIRCULAÇÃO Área Semicrítica 262,11 12 horas diurno ÁREA HOSPITALAR FASE 3
13.12 FASEAMENTO: Pavimento Térreo, a seguir:
1 SALA DE EMERGÊNCIA Área Crítica 26,18 12 horas diurno/noturno ÁREA HOSPITALAR FASE 4
2 RECEPÇÃO/ESPERA Área Não Crítica 23,7 12 horas diurno/noturno ÁREA HOSPITALAR FASE 4
3 CIRCULAÇÃO Área Semicrítica 16,78 12 horas diurno/noturno ÁREA HOSPITALAR FASE 4
4 UTILIDADES Área Não Crítica 4,74 12 horas diurno ÁREA HOSPITALAR FASE 4
5 WC Área Semicrítica 3,68 12 horas diurno/noturno ÁREA HOSPITALAR FASE 4
6 ADMISSÃO/EXAME Área Semicrítica 10,04 12 horas diurno/noturno ÁREA HOSPITALAR FASE 4
7 TRIAGEM Área Semicrítica 7,45 12 horas diurno/noturno ÁREA HOSPITALAR FASE 4
8 OBSERVAÇÃO PA OBSTÉTRICO Área Semicrítica 96 12 horas diurno/noturno ÁREA HOSPITALAR FASE 4
13.13  FASEAMENTO: 1º Pavimento, a seguir:
CENTRO DE PARTO NORMAL

1 ÁREA DE DEAMBULAÇÃO Área Semicrítica 98,54 12 horas diurno/noturno ÁREA HOSPITALAR FASE 4
2 PPP2 Área Crítica 24,52 12 horas diurno/noturno ÁREA HOSPITALAR FASE 4
3 BHO PCD Área Crítica 4,53 12 horas diurno/noturno ÁREA HOSPITALAR FASE 4
4 PPP3 Área Crítica 23,58 12 horas diurno/noturno ÁREA HOSPITALAR FASE 4
5 PPP1 Área Crítica 24,48 12 horas diurno/noturno ÁREA HOSPITALAR FASE 4
6 BHO PCD Área Crítica 5,57 12 horas diurno/noturno ÁREA HOSPITALAR FASE 4
7 UTILIDADES Área Não Crítica 5,59 12 horas diurno/noturno ÁREA HOSPITALAR FASE 4
8 BHO PCD Área Crítica 5,65 12 horas diurno/noturno ÁREA HOSPITALAR FASE 4
9 ESTUDO DE CASOS Área Não Crítica 17,99 12 horas diurno/noturno ÁREA HOSPITALAR FASE 4
10 POSTO ENFERMAGEM Área Semicrítica 13,35 12 horas diurno/noturno ÁREA HOSPITALAR FASE 4
11 ROUPARIA Área Semicrítica 4,12 12 horas diurno ÁREA HOSPITALAR FASE 4
12 DML Área Não Crítica 4,12 12 horas diurno/noturno ÁREA HOSPITALAR FASE 4



13 SERVIÇO Área Semicrítica 8,49 12 horas diurno/noturno ÁREA HOSPITALAR FASE 4
14 HIGIENIZAÇÃO Área Semicrítica 7,41 12 horas diurno/noturno ÁREA HOSPITALAR FASE 4
15 EQUIPAMENTOS Área Semicrítica 12,94 12 horas diurno ÁREA HOSPITALAR FASE 4
16 ADMINISTRAÇÃO Área Não Crítica 6,08 12 horas diurno ÁREA HOSPITALAR FASE 4
17 RECEPÇÃO Área Não Crítica 6,46 12 horas diurno/noturno ÁREA HOSPITALAR FASE 4
18 SALA TÉCNICA AC Área Semicrítica 17,67 12 horas diurno/noturno ÁREA HOSPITALAR FASE 4
19 BHO PCD Área Crítica 4,9 12 horas diurno/noturno ÁREA HOSPITALAR FASE 4
20 BHO PCD Área Crítica 5,61 12 horas diurno/noturno ÁREA HOSPITALAR FASE 4
21 SAN. Área Crítica 2,23 12 horas diurno/noturno ÁREA HOSPITALAR FASE 4
22 SAN. Área Crítica 2,23 12 horas diurno/noturno ÁREA HOSPITALAR FASE 4
23 PPP4 Área Crítica 21,36 12 horas diurno/noturno ÁREA HOSPITALAR FASE 4
24 PPP5 Área Crítica 23,07 12 horas diurno/noturno ÁREA HOSPITALAR FASE 4
25 ARSENAL Área Crítica 3,52 12 horas diurno ÁREA HOSPITALAR FASE 4
CENTRO CIRÚRGICO
26 SALA CIRURGIA 03 Área Crítica 42,71 12 horas diurno/noturno ÁREA HOSPITALAR FASE 4
27 SALA DE APOIO AS CIRURGIAS ESPECIALIZADASÁrea Semicrítica 23,5 12 horas diurno/noturno ÁREA HOSPITALAR FASE 4
28 SALA DE CIRURGIA 04 Área Crítica 41,28 12 horas diurno/noturno ÁREA HOSPITALAR FASE 4
29 SALA DE CIRURGIA 05 Área Crítica 41,16 12 horas diurno/noturno ÁREA HOSPITALAR FASE 4
UCINCA
30 UCINCA 2 LEITOS Área Semicrítica 21,35 12 horas diurno/noturno ÁREA HOSPITALAR FASE 4
31 BANHO Área Crítica 4,3 12 horas diurno/noturno ÁREA HOSPITALAR FASE 4
32 UCINCA 2 LEITOS Área Semicrítica 21,38 12 horas diurno/noturno ÁREA HOSPITALAR FASE 4
33 BANHO Área Crítica 4,3 12 horas diurno/noturno ÁREA HOSPITALAR FASE 4
UTIN
34 COLETA DE LEITE Área Semicrítica 17,52 12 horas diurno/noturno ÁREA HOSPITALAR FASE 4
35 GUARDA DE MAT. Área Não Crítica 5,46 12 horas diurno/noturno ÁREA HOSPITALAR FASE 4
36 SANIT. Área Crítica 3,54 12 horas diurno/noturno ÁREA HOSPITALAR FASE 4
37 SANIT. Área Crítica 3,52 12 horas diurno/noturno ÁREA HOSPITALAR FASE 4
38 DML Área Não Crítica 2,82 12 horas diurno/noturno ÁREA HOSPITALAR FASE 4
39 SALA DE PREPARO DA DOADORA Área Semicrítica 11,25 12 horas diurno/noturno ÁREA HOSPITALAR FASE 4
40 CUIDAD. E HIG Área Crítica 6,02 12 horas diurno/noturno ÁREA HOSPITALAR FASE 4
41 POSTO DE ENFERMAGEM E SERVIÇOS Área Semicrítica 8,1 12 horas diurno/noturno ÁREA HOSPITALAR FASE 4
UCINCO
42 UCINCO 4 E 5 LEITOS Área Semicrítica 64,73 12 horas diurno/noturno ÁREA HOSPITALAR FASE 4
43 SALA TÉCNICA AC Área Semicrítica 6,49 12 horas diurno/noturno ÁREA HOSPITALAR FASE 4
44 DML Área Não Crítica 4,01 12 horas diurno/noturno ÁREA HOSPITALAR FASE 4
45 ISOLAMENT. Área Crítica 7,59 12 horas diurno/noturno ÁREA HOSPITALAR FASE 4
46 ANTE CAMARA Área Semicrítica 3,42 12 horas diurno/noturno ÁREA HOSPITALAR FASE 4
47 VEST. PARAM. Área Crítica 24,61 12 horas diurno/noturno ÁREA HOSPITALAR FASE 4
UTIN
48 UTILIDADES Área Não Crítica 10,48 12 horas diurno ÁREA HOSPITALAR FASE 4
49 ISOLAMENTO Área Crítica 7,34 12 horas diurno/noturno ÁREA HOSPITALAR FASE 4
50 ANTE CAMARA Área Semicrítica 3,23 12 horas diurno/noturno ÁREA HOSPITALAR FASE 4
51 UTIN 4 E 5 LEITOS Área Crítica 74,18 12 horas diurno/noturno ÁREA HOSPITALAR FASE 4
52 POSTO DE ENFERMAGEM E SERVIÇOS Área Semicrítica 11,2 12 horas diurno/noturno ÁREA HOSPITALAR FASE 4
53 CUIDAD. E HIG Área Crítica 6,36 12 horas diurno/noturno ÁREA HOSPITALAR FASE 4
13.14  FASEAMENTO:  3º Pavimento, a seguir:
1 LAB. PROCESSAMENTO E DISTRIBUIÇÃO Área Crítica 38,82 12 horas diurno ÁREA HOSPITALAR FASE 4
2 VEST. DE BARREIRA Área Crítica 5,59 12 horas diurno ÁREA HOSPITALAR FASE 4
3 LABORATÓRIO CONTROLE DE QUALIDADE Área Crítica 30,36 12 horas diurno ÁREA HOSPITALAR FASE 4
4 SL. DE PORCIONAMENTO Área Crítica 5,67 12 horas diurno ÁREA HOSPITALAR FASE 4
5 LACTENTE Área Semicrítica 11,83 12 horas diurno ÁREA HOSPITALAR FASE 4
6 CONSULTÓRIO Área Semicrítica 12 12 horas diurno ÁREA HOSPITALAR FASE 4
7 CONSULTÓRIO Área Semicrítica 12,32 12 horas diurno ÁREA HOSPITALAR FASE 4
8 ESPERA Área Não Crítica 19,48 12 horas diurno ÁREA HOSPITALAR FASE 4
9 W.C. MASC. Área Crítica 19,75 12 horas diurno ÁREA HOSPITALAR FASE 4
10 W.C. FEM. Área Crítica 18,37 12 horas diurno ÁREA HOSPITALAR FASE 4
11 W.C. PCD Área Crítica 3,67 12 horas diurno ÁREA HOSPITALAR FASE 4
12 W.C. PCD Área Crítica 3,3 12 horas diurno ÁREA HOSPITALAR FASE 4
13 ESTOCAGEM Área Semicrítica 17,24 12 horas diurno ÁREA HOSPITALAR FASE 4
14 DML Área Não Crítica 2,62 12 horas diurno ÁREA HOSPITALAR FASE 4
15 COPA Área Não Crítica 5,15 12 horas diurno ÁREA HOSPITALAR FASE 4
16 W.C. Área Crítica 4,11 12 horas diurno ÁREA HOSPITALAR FASE 4
17 W.C. Área Crítica 4,09 12 horas diurno ÁREA HOSPITALAR FASE 4
18 COPA Área Não Crítica 8,56 12 horas diurno ÁREA HOSPITALAR FASE 4
19 PREPARO DOADORA Área Semicrítica 14,17 12 horas diurno ÁREA HOSPITALAR FASE 4
20 COLETA Área Crítica 22,84 12 horas diurno ÁREA HOSPITALAR FASE 4
21 RECEPÇÃO COLETA EXTERNA Área Semicrítica 17,33 12 horas diurno ÁREA HOSPITALAR FASE 4
22 NÚCLEO APOIO PSICOLÓGICO AO RESIDENTE Área Não Crítica 11,36 12 horas diurno ÁREA HOSPITALAR FASE 4
23 REGISTRO Área Não Crítica 21,01 12 horas diurno ÁREA HOSPITALAR FASE 4
24 ESPERA Área Não Crítica 20,54 12 horas diurno ÁREA HOSPITALAR FASE 4
25 W.C. Área Crítica 2,93 12 horas diurno ÁREA HOSPITALAR FASE 4
26 W.C. Área Crítica 2,92 12 horas diurno ÁREA HOSPITALAR FASE 4
27 REPOUSO FEMININO Área Não Crítica 25,82 12 horas diurno ÁREA HOSPITALAR FASE 4
28 REPOUSO MASCULINO Área Não Crítica 16,47 12 horas diurno ÁREA HOSPITALAR FASE 4
29 W.C. FEM. Área Crítica 5,16 12 horas diurno ÁREA HOSPITALAR FASE 4
30 W.C. MASC. Área Crítica 3,48 12 horas diurno ÁREA HOSPITALAR FASE 4
31 ARQUIVO Área Não Crítica 4,45 12 horas diurno ÁREA HOSPITALAR FASE 4
32 COMISSÃO DE ÉTICA E PESQUISA Área Não Crítica 17,32 12 horas diurno ÁREA HOSPITALAR FASE 4



33 ARQUIVO Área Não Crítica 4,4 12 horas diurno ÁREA HOSPITALAR FASE 4
34 NÚCLEO DE AVALIAÇÕES DE TECNOLOGIAS Área Não Crítica 27,08 12 horas diurno ÁREA HOSPITALAR FASE 4
35 COMISSÃO DE RESIDÊNCIA MÉDICA E MULTIPROFISSIONALÁrea Não Crítica 26,88 12 horas diurno ÁREA HOSPITALAR FASE 4
ÁREA DE CIRCULAÇÃO

36 CIRCULAÇÃO Área Semicrítica 57,37 12 horas diurno ÁREA HOSPITALAR FASE 4
37 CIRCULAÇÃO Área Semicrítica 11,87 12 horas diurno ÁREA HOSPITALAR FASE 4
38 CIRCULAÇÃO Área Semicrítica 40,19 12 horas diurno ÁREA HOSPITALAR FASE 4
39 CORREDOR Área Semicrítica 117,64 12 horas diurno ÁREA HOSPITALAR FASE 4
40 CIRCULAÇÃO Área Semicrítica 254,02 12 horas diurno ÁREA HOSPITALAR FASE 4
CLÍNICA CIRÚRGICA

41 QUARTO ISOLAMENTO 01 Área Crítica 12,86 12 horas diurno/noturno ÁREA HOSPITALAR FASE 4
42 BHO PCD Área Crítica 5,03 12 horas diurno/noturno ÁREA HOSPITALAR FASE 4
43 ANTE CAMARA Área Semicrítica 5,54 12 horas diurno/noturno ÁREA HOSPITALAR FASE 4
44 QUARTO 02 Área Semicrítica 21,16 12 horas diurno/noturno ÁREA HOSPITALAR FASE 4
45 BHO Área Não Crítica 3,95 12 horas diurno/noturno ÁREA HOSPITALAR FASE 4
46 QUARTO 03 Área Semicrítica 20,17 12 horas diurno/noturno ÁREA HOSPITALAR FASE 4
47 BHO Área Não Crítica 4,01 12 horas diurno/noturno ÁREA HOSPITALAR FASE 4
48 QUARTO 04 Área Semicrítica 21,23 12 horas diurno/noturno ÁREA HOSPITALAR FASE 4
49 BHO Área Não Crítica 4,04 12 horas diurno/noturno ÁREA HOSPITALAR FASE 4
50 QUARTO 05 Área Semicrítica 21,37 12 horas diurno/noturno ÁREA HOSPITALAR FASE 4
51 BHO Área Não Crítica 3,97 12 horas diurno/noturno ÁREA HOSPITALAR FASE 4
52 QUARTO 06 Área Semicrítica 21,08 12 horas diurno/noturno ÁREA HOSPITALAR FASE 4
53 BHO Área Não Crítica 4,01 12 horas diurno/noturno ÁREA HOSPITALAR FASE 4
54 QUARTO 07 Área Semicrítica 21,03 12 horas diurno/noturno ÁREA HOSPITALAR FASE 4
55 BHO Área Não Crítica 4,12 12 horas diurno/noturno ÁREA HOSPITALAR FASE 4
56 QUARTO 08 Área Semicrítica 21,15 12 horas diurno/noturno ÁREA HOSPITALAR FASE 4
57 BHO Área Não Crítica 4,05 12 horas diurno/noturno ÁREA HOSPITALAR FASE 4
58 QUARTO 09 Área Semicrítica 21,11 12 horas diurno/noturno ÁREA HOSPITALAR FASE 4
59 BHO Área Não Crítica 4,01 12 horas diurno/noturno ÁREA HOSPITALAR FASE 4
60 QUARTO 10 Área Semicrítica 21,26 12 horas diurno/noturno ÁREA HOSPITALAR FASE 4
61 BHO Área Não Crítica 4 12 horas diurno/noturno ÁREA HOSPITALAR FASE 4
62 QUARTO 11 Área Semicrítica 21,06 12 horas diurno/noturno ÁREA HOSPITALAR FASE 4
63 BHO Área Não Crítica 4,03 12 horas diurno/noturno ÁREA HOSPITALAR FASE 4
64 QUARTO 12 Área Semicrítica 21,05 12 horas diurno/noturno ÁREA HOSPITALAR FASE 4
65 BHO Área Não Crítica 4 12 horas diurno/noturno ÁREA HOSPITALAR FASE 4
66 QUARTO 13 Área Semicrítica 20,16 12 horas diurno/noturno ÁREA HOSPITALAR FASE 4
67 BHO Área Não Crítica 4,03 12 horas diurno/noturno ÁREA HOSPITALAR FASE 4
68 ESCADA PRESSURIZADA Área Não Crítica 54,2 12 horas diurno ÁREA HOSPITALAR FASE 4
69 ESTAR Área Não Crítica 10,99 12 horas diurno/noturno ÁREA HOSPITALAR FASE 4
70 POST ENFERMAGEM Área Semicrítica 16,28 12 horas diurno/noturno ÁREA HOSPITALAR FASE 4
71 SERVIÇOS Área Semicrítica 4,91 12 horas diurno/noturno ÁREA HOSPITALAR FASE 4
72 PRESCRIÇÃO Área Não Crítica 5,05 12 horas diurno ÁREA HOSPITALAR FASE 4
73 DISCUSSÃO DE CASOS Área Não Crítica 14,36 12 horas diurno ÁREA HOSPITALAR FASE 4
74 EXAMES E CURATIVOS Área Crítica 9,31 12 horas diurno/noturno ÁREA HOSPITALAR FASE 4
75 GUARDA EQUIPAMENTOS Área Semicrítica 9,29 12 horas diurno ÁREA HOSPITALAR FASE 4
76 SALA DE ALTA Área Não Crítica 14,71 12 horas diurno ÁREA HOSPITALAR FASE 4
77 BHO Área Crítica 4,44 12 horas diurno/noturno ÁREA HOSPITALAR FASE 4
78 SANIT. FUNC. PCD Área Crítica 3,6 12 horas diurno/noturno ÁREA HOSPITALAR FASE 4
79 COPA Área Não Crítica 5,17 12 horas diurno/noturno ÁREA HOSPITALAR FASE 4
80 SANIT. FUNC. Área Crítica 2,09 12 horas diurno/noturno ÁREA HOSPITALAR FASE 4
81 SANIT. FUNC. Área Crítica 2,06 12 horas diurno/noturno ÁREA HOSPITALAR FASE 4
82 SANIT. Área Crítica 3,02 12 horas diurno/noturno ÁREA HOSPITALAR FASE 4
83 SANIT. Área Crítica 3,02 12 horas diurno/noturno ÁREA HOSPITALAR FASE 4
84 POSTO ENFERMAGEM Área Semicrítica 19,87 12 horas diurno/noturno ÁREA HOSPITALAR FASE 4
85 SERVIÇOS Área Semicrítica 4,54 12 horas diurno/noturno ÁREA HOSPITALAR FASE 4
86 PRESCRIÇÃO Área Não Crítica 4,71 12 horas diurno ÁREA HOSPITALAR FASE 4
87 DML Área Não Crítica 3,3 12 horas diurno/noturno ÁREA HOSPITALAR FASE 4
88 DTRS Área Semicrítica 3,29 12 horas diurno/noturno ÁREA HOSPITALAR FASE 4
89 UTILID. Área Não Crítica 4,79 12 horas diurno ÁREA HOSPITALAR FASE 4
90 BHO Área Crítica 3,07 12 horas diurno/noturno ÁREA HOSPITALAR FASE 4
91 PLANTÃO Área Não Crítica 5,85 12 horas diurno ÁREA HOSPITALAR FASE 4
92 BHO PCD Área Crítica 4,87 12 horas diurno/noturno ÁREA HOSPITALAR FASE 4
93 ANTE CAMARA Área Semicrítica 5,39 12 horas diurno/noturno ÁREA HOSPITALAR FASE 4
94 QUARTO 26 ISOLAMENTO Área Crítica 13,16 12 horas diurno/noturno ÁREA HOSPITALAR FASE 4
95 BHO Área Crítica 3,78 12 horas diurno/noturno ÁREA HOSPITALAR FASE 4
96 QUARTO 25 Área Semicrítica 21,15 12 horas diurno/noturno ÁREA HOSPITALAR FASE 4
97 QUARTO 24 Área Semicrítica 21,08 12 horas diurno/noturno ÁREA HOSPITALAR FASE 4
98 BHO Área Não Crítica 3,9 12 horas diurno/noturno ÁREA HOSPITALAR FASE 4
99 QUARTO 23 Área Semicrítica 21,14 12 horas diurno/noturno ÁREA HOSPITALAR FASE 4
100 BHO Área Não Crítica 3,86 12 horas diurno/noturno ÁREA HOSPITALAR FASE 4
101 QUARTO 22 Área Semicrítica 21,05 12 horas diurno/noturno ÁREA HOSPITALAR FASE 4
102 BHO Área Não Crítica 3,89 12 horas diurno/noturno ÁREA HOSPITALAR FASE 4
103 QUARTO 21 Área Semicrítica 21,18 12 horas diurno/noturno ÁREA HOSPITALAR FASE 4
104 BHO Área Não Crítica 3,83 12 horas diurno/noturno ÁREA HOSPITALAR FASE 4
105 QUARTO 20 Área Semicrítica 21,8 12 horas diurno/noturno ÁREA HOSPITALAR FASE 4
106 BHO Área Não Crítica 4,1 12 horas diurno/noturno ÁREA HOSPITALAR FASE 4
107 QUARTO 19 Área Semicrítica 21,07 12 horas diurno/noturno ÁREA HOSPITALAR FASE 4
108 BHO Área Não Crítica 3,93 12 horas diurno/noturno ÁREA HOSPITALAR FASE 4
109 QUARTO 18 Área Semicrítica 21,22 12 horas diurno/noturno ÁREA HOSPITALAR FASE 4



110 BHO Área Não Crítica 3,83 12 horas diurno/noturno ÁREA HOSPITALAR FASE 4
111 QUARTO 17 Área Semicrítica 21,08 12 horas diurno/noturno ÁREA HOSPITALAR FASE 4
112 BHO Área Não Crítica 3,79 12 horas diurno/noturno ÁREA HOSPITALAR FASE 4
113 QUARTO 16 Área Semicrítica 21,18 12 horas diurno/noturno ÁREA HOSPITALAR FASE 4
114 BHO Área Não Crítica 3,87 12 horas diurno/noturno ÁREA HOSPITALAR FASE 4
115 QUARTO 15 Área Semicrítica 21,13 12 horas diurno/noturno ÁREA HOSPITALAR FASE 4
116 BHO Área Não Crítica 3,88 12 horas diurno/noturno ÁREA HOSPITALAR FASE 4
117 QUARTO 14 Área Semicrítica 20,36 12 horas diurno/noturno ÁREA HOSPITALAR FASE 4
118 BHO Área Não Crítica 3,85 12 horas diurno/noturno ÁREA HOSPITALAR FASE 4



CONSOLIDADO

TOTAL ÁREA ATIVA (M²)    11.633,41 
TOTAL ÁREA INATIVA (M²)    11.541,39 
TOTAL ÁREA EXTERNA (M²)    27.444,63 
ESQUADRIAS EXTERNAS S/ EXPOSIÇÃO DE RISCO (M²)         741,02 
ESQUADRIAS EXTERNAS - FACE INTERNA (M²)      3.499,90 

GRAU DE CRITICIDADE
44 horas 
semanais

12 horas 
diurno/noturno

Mensal
44 horas 
semanais

12 horas noturno 12 horas diurno Mensal

Piso Frio         2.722,67                               -                     -                  -                                   -                                   -                           -   
Banheiro            436,13                               -                     -                  -                                   -                                   -                           -   
Área Semicrítica                      -                                 -                     -         583,58                       548,96                    4.744,09                         -   
Área Crítica                      -                                 -                     -         107,33                       137,59                       524,31                         -   
Área Não Crítica                      -                                 -                     -      1.125,61                          95,05                       747,74                         -   
Oficina               96,51                               -                     -                  -                                   -                                   -                           -   
Almoxarifado            376,69                               -                     -                  -                                   -                                   -                           -   
Pisos acarpetados            168,75                               -                     -                  -                                   -                                   -                           -   
Área Inativa                      -                                 -                     -                  -                                   -                                   -                  614,41 
Área inativa na 1ª fase                                 -            10.926,98 

        3.800,75                               -                     -      1.816,52                       781,60                    6.016,14          11.541,39 

TOTAL ÁREA ATIVA (M²)    14.681,60 
TOTAL ÁREA INATIVA (M²)      8.493,20 
TOTAL ÁREA EXTERNA (M²)    27.444,63 
ESQUADRIAS EXTERNAS S/ EXPOSIÇÃO DE RISCO (M²)         741,02 
ESQUADRIAS EXTERNAS - FACE INTERNA (M²)      3.499,90 

GRAU DE CRITICIDADE
44 horas 
semanais

12 horas 
diurno/noturno

Mensal
44 horas 
semanais

12 horas noturno 12 horas diurno Mensal

Piso Frio         2.722,67                               -                     -                  -                                   -                                   -                           -   
Banheiro            436,13                               -                     -                  -                                   -                                   -                           -   
Área Semicrítica                      -                                 -                     -         834,41                       744,06                    5.849,67                         -   
Área Crítica                      -                                 -                     -         143,98                       970,32                    1.565,51                         -   
Área Não Crítica                      -                                 -                     -      1.127,74                       163,24                    1.359,54                         -   
Oficina               96,51                               -                     -                  -                                   -                                   -                           -   
Almoxarifado            376,69                               -                     -                  -                                   -                                   -                           -   
Pisos acarpetados            168,75                               -                     -                  -                                   -                                   -                           -   
Área Inativa                      -                                 -                     -                  -                                   -                                   -                  614,41 
Área inativa na 2ª fase                      -                                 -                     -                  -                                   -                                   -               7.878,79 

        3.800,75                               -                     -      2.106,13                    1.877,62                    8.774,72            8.493,20 

TOTAL ÁREA ATIVA (M²)      9.647,09 
TOTAL ÁREA INATIVA (M²)      3.772,35 
TOTAL ÁREA EXTERNA (M²)    27.444,63 
ESQUADRIAS EXTERNAS S/ EXPOSIÇÃO DE RISCO (M²)         741,02 
ESQUADRIAS EXTERNAS - FACE INTERNA (M²)      3.499,90 

GRAU DE CRITICIDADE
44 horas 
semanais

12 horas 
diurno/noturno

Mensal
44 horas 
semanais

12 horas noturno 12 horas diurno Mensal

Piso Frio         2.729,06                               -                     -                  -                                   -                                   -                           -   
Banheiro            436,13                               -                     -                  -                                   -                                   -                           -   
Área Semicrítica                      -                                 -                     -         834,41                    1.657,98                    8.394,44                         -   
Área Crítica                      -                                 -                     -         588,16                    1.304,55                    2.275,68                         -   
Área Não Crítica                      -                                 -                     -      1.146,33                       308,52                    2.356,29                         -   
Oficina               96,51                               -                     -                  -                                   -                                   -                           -   
Almoxarifado            376,69                               -                     -                  -                                   -                                   -                           -   
Pisos acarpetados            168,75                               -                     -                  -                                   -                                   -                           -   
Área Inativa                      -                                 -                     -                  -                                   -                                   -                  614,41 
Área inativa na 3ª fase                      -                                 -                     -                  -                                   -                                   -               3.157,94 

        3.807,14                               -                     -      2.568,90                    3.271,05                  13.026,41            3.772,35 

TOTAL ÁREA ATIVA (M²)    22.560,39 
TOTAL ÁREA INATIVA (M²)          614,41 
TOTAL ÁREA EXTERNA (M²)    27.444,63 
ESQUADRIAS EXTERNAS S/ EXPOSIÇÃO DE RISCO (M²)          741,02 
ESQUADRIAS EXTERNAS - FACE INTERNA (M²)      3.499,90 

GRAU DE CRITICIDADE
44 horas 
semanais

12 horas 
diurno/noturno

Mensal
44 horas 
semanais

12 horas noturno 12 horas diurno Mensal

Piso Frio         2.729,06                               -                     -                  -                                   -                                   -                           -   
Banheiro            436,13                               -                     -                  -                                   -                                   -                           -   
Área Semicrítica                      -                                 -                     -         834,41                    2.954,77                  10.283,56                         -   
Área Crítica                      -                                 -                     -         588,16                    1.833,80                    2.979,51                         -   
Área Não Crítica                      -                                 -                     -      1.146,33                       537,40                    2.921,28                         -   
Oficina               96,51                               -                     -                  -                                   -                                   -                           -   
Almoxarifado            376,69                               -                     -                  -                                   -                                   -                           -   
Pisos acarpetados            168,75                               -                     -                  -                                   -                                   -                           -   
Área Inativa                      -                                 -                     -                  -                                   -                                   -                  614,41 
Área inativa na 4ª fase                      -                                 -                     -                  -                                   -                                   -                           -   

        3.807,14                               -                     -      2.568,90                    5.325,97                  16.184,35                614,41 

FASE 3

AREA INTERNA ÁREA HOSPITALAR

FASE 4

AREA INTERNA ÁREA HOSPITALAR

FASE 1

AREA INTERNA ÁREA HOSPITALAR

FASE 2

AREA INTERNA ÁREA HOSPITALAR



 ANEXO B - MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS) 

 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPÁ 
 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

 N.º ........  . 

 A  FUNDAÇÃO  UNIVERSIDADE  FEDERAL  DO  AMAPÁ,  com  sede  na  com  sede  na  Rodovia 
 Josmar  Chaves  Pinto,  Km  02,s/n,  CEP:  68.903-41,  na  cidade  de  Macapá/AP,  inscrito(a)  no 
 CNPJ/MF  sob  o  nº  34.868.257/0001-81,  neste  ato  representada  pelo  seu  Reitor  o  Senhor 
 JÚLIO  CÉSAR  SÁ  DE  OLIVEIRA,  Carteira  de  identidade  no  283399  –  SSP/AP  e  CPF  nº 
 474.781.364-00,  considerando  o  julgamento  da  licitação  na  modalidade  de  pregão,  na  forma 
 eletrônica,  para  REGISTRO  DE  PREÇOS  nº  ......./20...,  publicada  no  ......  de  ...../...../20....., 
 processo  administrativo  nº  23125.014999/2022-38,  RESOLVE  registrar  os  preços  da(s) 
 empresa(s)  indicada(s)  e  qualificada(s)  nesta  ATA,  de  acordo  com  a  classificação  por  ela(s) 
 alcançada(s)  e  na(s)  quantidade(s)  cotada(s),  atendendo  as  condições  previstas  no  edital, 
 sujeitando-se  as  partes  às  normas  constantes  na  Lei  nº  8.666,  de  21  de  junho  de  1993  e  suas 
 alterações,  no  Decreto  nº  7.892,  de  23  de  janeiro  de  2013,  e  em  conformidade  com  as 
 disposições a seguir: 

 1.  DO OBJETO 

 1.1.  A  presente  Ata  tem  por  objeto  o  registro  de  preços  para  a  eventual  prestação  de 
 serviços  continuados  de  limpeza,  conservação  e  desinfecção  hospitalar  com  fornecimento 
 de  saneante  hospitalar,  insumos,  equipamentos  e  materiais  de  higiene  e  resíduos  para 
 suprir  as  necessidades  da  execução  dos  serviços  de  higienização  de  ambientes 
 administrativo  e  médico-hospitalar  no  âmbito  do  Hospital  Universitário  da  Universidade 
 Federal  do  Amapá  (HU-UNIFAP),  com  disponibilização  de  mão  de  obra  em  regime  de 
 dedicação  exclusiva,  especificado(s)  no  item  1.1  do  Termo  de  Referência,  anexo  do  edital 
 de  Pregão  nº  ........../20...,  que  é  parte  integrante  desta  Ata,  assim  como  a  proposta 
 vencedora, independentemente de transcrição. 

 2.  DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS 

 2.1.  O  preço  registrado,  as  especificações  do  objeto  e  as  demais  condições  ofertadas 
 na(s) proposta(s) são as que seguem: 

 Prestador do serviço  (razão social, CNPJ/MF, endereço,  contatos, representante) 

 ITEM  DESCRIÇÃO/ 
 ESPECIFICAÇÃO 

 Unidade 
 de 

 Medida 

 Quantidade  Valor 
 Unitário 

 1 

 2 

 3 

 ... 

 2.2.  A  listagem  do  cadastro  de  reserva  referente  ao  presente  registro  de  preços  consta 
 como anexo a esta Ata. 
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 3.  ÓRGÃO(S) GERENCIADOR E PARTICIPANTE(S) 

 3.1.  O órgão gerenciador será A FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPÁ. 

 3.2.  São órgãos e entidades públicas participantes do registro de preços: 

 Item nº  Órgãos Participantes 

 4.  DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

 4.1    Não será admitida a adesão à ata de registro de preços decorrente desta licitação. 

 5.  VALIDADE DA ATA 

 5.1.  A  validade  da  Ata  de  Registro  de  Preços  será  de  12  meses,  a  partir 
 do(a)................................, não podendo ser prorrogada. 

 6.  REVISÃO E CANCELAMENTO 

 6.1.  A  Administração  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. 

 6.2.  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(s) fornecedor(es). 

 6.3.  Quando  o  preço  registrado  tornar-se  superior  ao  preço  praticado  no  mercado  por 
 motivo  superveniente,  a  Administração  convocará  o(s)  fornecedor(es)  para  negociar(em)  a 
 redução dos preços aos valores praticados pelo mercado. 

 6.4.  O  fornecedor  que  não  aceitar  reduzir  seu  preço  ao  valor  praticado  pelo  mercado 
 será liberado do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade. 

 6.4.1.  A  ordem  de  classificação  dos  fornecedores  que  aceitarem  reduzir  seus 
 preços aos valores de mercado observará a classificação original. 

 6.5.  Quando  o  preço  de  mercado  tornar-se  superior  aos  preços  registrados  e  o 
 fornecedor não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá: 

 6.5.1.  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 

 6.5.2.  convocar  os  demais  fornecedores  para  assegurar  igual  oportunidade  de 
 negociação. 

 6.6.  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. 

 6.7.  O registro do fornecedor será cancelado quando: 

 6.7.1.  descumprir as condições da ata de registro de preços; 
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 6.7.2.  não  retirar  a  nota  de  empenho  ou  instrumento  equivalente  no  prazo 
 estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável; 

 6.7.3.  não  aceitar  reduzir  o  seu  preço  registrado,  na  hipótese  deste  se  tornar 
 superior àqueles praticados no mercado; ou 

 6.7.4.  sofrer  sanção  administrativa  cujo  efeito  torne-o  proibido  de  celebrar 
 contrato administrativo, alcançando o órgão gerenciador e órgão(s) participante(s). 

 6.8.  O  cancelamento  de  registros  nas  hipóteses  previstas  nos  itens  5.6.1,  5.6.2  e  5.6.4 
 será  formalizado  por  despacho  do  órgão  gerenciador,  assegurado  o  contraditório  e  a 
 ampla defesa. 

 6.9.  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: 

 6.9.1.  por razão de interesse público; ou 

 6.9.2.  a pedido do fornecedor.  

 7.  DAS PENALIDADES 

 7.1.  O  descumprimento  da  Ata  de  Registro  de  Preços  ensejará  aplicação  das 
 penalidades estabelecidas no Edital. 

 7.1.1.  As  sanções  do  item  acima  também  se  aplicam  aos  integrantes  do  cadastro  de 
 reserva,  em  pregão  para  registro  de  preços  que,  convocados,  não  honrarem  o 
 compromisso  assumido  injustificadamente,  nos  termos  do  art.  49,  §1º  do  Decreto 
 nº 10.024/19. 

 7.2.  É  da  competência  do  órgão  gerenciador  a  aplicação  das  penalidades  decorrentes 
 do  descumprimento  do  pactuado  nesta  ata  de  registro  de  preço  (art.  5º,  inciso  X,  do 
 Decreto  nº  7.892/2013),  exceto  nas  hipóteses  em  que  o  descumprimento  disser  respeito 
 às  contratações  dos  órgãos  participantes,  caso  no  qual  caberá  ao  respectivo  órgão 
 participante  a  aplicação  da  penalidade  (art.  6º,  Parágrafo  único,  do  Decreto  nº 
 7.892/2013). 

 7.3.  O  órgão  participante  deverá  comunicar  ao  órgão  gerenciador  qualquer  das 
 ocorrências  previstas  no  art.  20  do  Decreto  nº  7.892/2013,  dada  a  necessidade  de 
 instauração de procedimento para cancelamento do registro do fornecedor. 

 8.  CONDIÇÕES GERAIS 

 8.1.  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, ANEXO AO EDITAL. 

 8.2.  É  vedado  efetuar  acréscimos  nos  quantitativos  fixados  nesta  ata  de  registro  de 
 preços,  inclusive  o  acréscimo  de  que  trata  o  §  1º  do  art.  65  da  Lei  nº  8.666/93,  nos  termos 
 do art. 12, §1º do Decreto nº 7.892/13. 

 8.3.  A  ata  de  realização  da  sessão  pública  do  pregão,  contendo  a  relação  dos  licitantes 
 que  aceitarem  cotar  os  bens  ou  serviços  com  preços  iguais  ao  do  licitante  vencedor  do 
 certame,  será  anexada  a  esta  Ata  de  Registro  de  Preços,  nos  termos  do  art.  11,  §4º  do 
 Decreto n. 7.892, de 2013. 
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 Para  firmeza  e  validade  do  pactuado,  a  presente  Ata  foi  lavrada  em  ....  (....)  vias  de  igual  teor, 
 que,  depois  de  lida  e  achada  em  ordem,  vai  assinada  pelas  partes  e  encaminhada  cópia  aos 
 demais órgãos participantes (se houver). 

 Local e data 
 Assinaturas 

 Representante legal do órgão gerenciador e representante(s) legal(is) do(s) fornecedor(es) 
 registrado(s) 
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
FUNDAÇÃO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPÁ 

 

MINUTA DE CONTRATO Nº 00/2022-UNIFAP 
 

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A 

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO 

AMAPÁ E A EMPRESA ....... 

A FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPÁ – UNIFAP, Fundação 

pública de direito privado, vinculada ao Ministério da Educação, criada através do Decreto nº 98.997, 

de 02/03/1990, inscrita no CNPJ sob o nº 34.868.257/0001-81, sediada em Macapá-AP, na Rodovia 

Juscelino Kubitschek de Oliveira, Km 02, doravante denominada CONTRATANTE, neste ato 

representada por sua Vice Reitora, a Senhora SIMONE DE ALMEIDA DELPHIM LEAL, nomeada pela 

portaria n° 1994/2018, brasileira, residente e domiciliada nesta cidade de Macapá, Rod. Juscelino 

Kubitschek, condomínio Arboreto, casa 70, Bairro Universidade, portadora do R.G N° 097570881-

PC/RJ, CPF N° 042.695.497-18, e a Empresa ......, inscrita no CNPJ/MF sob o n°  .........., situada à 

Rua/Av. ......., n° ...., Bairro ......, CEP ........, Cidade/Estado, Fones: (....) .........., E-mail: ......., doravante 

denominada CONTRATADA, neste ato representada pelo(a) Senhor(a) ............, Brasileiro(a), 

Empresario(a), portador(a) da Carteira de Identidade nº ........./órgão emissor/Estadp, inscrito(a) no 

CPF sob o n° ........, residente e domiciliado a Rua/Av. ........, n° ......, Bairro ...., CEP ......, 

Cidade/Estado, tendo em vista o que consta no Processo nº 23195.014999/2022-38 e em 

observância às disposições da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, da Lei nº 10.520, de 17 de julho 

de 2002, do Decreto nº 9.507, de 21 de setembro de 2018 e da Instrução Normativa SEGES/MP nº 5, 

de 26 de maio de 2017, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente do Pregão nº 

...../2022, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas. 

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

1.1. O objeto do presente instrumento é a Contratação de empresa especializada em limpeza, 

conservação e desinfecção hospitalar com fornecimento de saneante hospitalar, insumos, 

equipamentos, mão de obra e materiais de higiene e resíduos, para suprir as necessidades da 

execução dos serviços de higienização de ambientes administrativo e médico-hospitalar do 

Hospital Universitário da Fundação Universidade Federal do Amapá (HU-UNIFAP), conforme 

condições e especificações estabelecidas no Termo de Referência, anexo do Edital. 

1.2. Este Contrato vincula-se ao Edital do Pregão, identificado no preâmbulo, e à proposta 

vencedora, independentemente de transcrição. 
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1.3. Objeto da contratação: 

Item DESCRIÇÃO/ ESPECIFICAÇÃO Unidade de 

fornecimento 

Quant. 

total  

1 

Limpeza, conservação e desinfecção de Área Crítica, 

Semicrítica, Não Crítica, Áreas Internas e Externas com 

fornecimento de desinfetante hospitalar, insumos, 

equipamentos, mão de obra e materiais de higiene e resíduos 

para suprir as necessidades da execução dos serviços, com área 

interna de 23.174,80 m², faces externas de esquadria sem 

exposição a risco de 741,02 m² e faces internas de esquadrias 

externas de 3.499,90 m² e área externa 27.444,63 m² (com 

varrição de arruamentos, bloquetes, calçadas, passeios e vagas 

de estacionamento de bicicletas, carros e motos; exceto áreas 

verdes) totalizando 54.860,35m² 

Serviço 1 

2. CLÁUSULA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA 

2.1. O prazo de vigência deste Contrato é aquele fixado no Edital – 12 doze meses, com início 

na data de ...../...../20... e encerramento em ..../..../20.., podendo ser prorrogado por interesse 

das partes até o limite de 60 (sessenta) meses, desde que haja autorização formal da autoridade 

competente e seja observado o disposto no Anexo IX da IN SEGES/MP n.º 05/2017, atentando, 

em especial, para o cumprimento dos seguintes requisitos: 

2.1.1. Seja juntado relatório que discorra sobre a execução do contrato, 
cominformações de que os serviços tenham sido prestados regularmente; 

2.1.2. Seja juntada justificativa e motivo, por escrito, de que a Administração mantém 

interesse na realização do serviço; 

2.1.3. Seja comprovado que o valor do contrato permaneceeconomicamente 

vantajoso para a Administração; 

2.1.4. Haja manifestação expressa da CONTRATADA informando o interesse 

naprorrogação; 

2.1.5. Seja comprovado que a CONTRATADA mantém as condições iniciais 

dehabilitação. 

2.2. A CONTRATADA não tem direito subjetivo à prorrogação contratual. 

2.3. A prorrogação de contrato deverá ser promovida mediante celebração de Termo 

Aditivo. 

2.4. Nas eventuais prorrogações dos contratos com dedicação exclusiva de mão de obra, os 

custos não renováveis já pagos ou amortizados no primeiro ano da contratação deverão 

ser reduzidos e/ou eliminados como condição para a renovação 
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3. CLÁUSULA TERCEIRA – DO PREÇO 

3.1. O valor mensal da contratação é de R$ ...... (........), perfazendo o valor total de R$ 

.............. (..............). 

3.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas 

decorrentes da execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, 

trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, 

seguro e outros necessários ao cumprimento integral doobjeto da contratação. 

4. CLÁUSULA QUARTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

4.1. As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação orçamentária 

própria, prevista no orçamento da União, para o exercício de 2022, na classificação abaixo: 

Gestão/Unidade: 154215 / 15278 

Fonte:  

Programa de Trabalho:  

Elemento de Despesa:  

PI:  

4.2. No(s) exercício(s) seguinte(s), as despesas correspondentes correrão à conta dos recursos 

próprios para atender às despesas da mesma natureza, cuja alocação será feita no início de cada 

exercício financeiro. 

5. CLÁUSULA QUINTA – DO PAGAMENTO 

5.1. O prazo para pagamento à CONTRATADA e demais condições a ele referentes encontram-se 

definidos no Termo de Referência e no Anexo XI da IN SEGES/MP n. 5/2017. 

6. CLÁUSULA SEXTA – DO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS EM SENTIDO AMPLO. 

6.1. As regras acerca do reajustamento de preços em sentido amplo do valor contratual (reajuste 

em sentido estrito e/ou repactuação) são as estabelecidas no Termo de Referência, anexo deste 

Contrato. 

7. CLÁUSULA SÉTIMA – DA GARANTIA DE EXECUÇÃO 

7.1. Será exigida a prestação de garantia na presente contratação, conforme regras constantes do 

Termo de Referência, anexo do Edital. 

8. CLÁUSULA OITAVA – DO MODELO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E FISCALIZAÇÃO 

8.1. O modelo de execução dos serviços a serem executados pela CONTRATADA, os materiais 

que serão empregados, a disciplina do recebimento do objeto e a fiscalização pela 

CONTRATANTE são aqueles previstos no Termo de Referência,anexo do Edital. 

9. CLÁUSULA NONA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA 

9.1. As obrigações da CONTRATANTE e da CONTRATADA são aquelas previstas no Termo de 

Referência, anexo do Edital. 
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10. CLÁUSULA DÉCIMA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS. 

10.1. As sanções relacionadas à execução do contrato são aquelas previstas no Termo de 

Referência, anexo do Edital. 

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA RESCISÃO 

11.1. O presente Termo de Contrato poderá ser rescindido: 

11.1.1. por ato unilateral e escrito da Administração, nas situações previstas nos 

incisos I a XII e XVII do art. 78 da Lei nº 8.666, de 1993, e com as consequências 

indicadas no art. 80 da mesma Lei, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas no 

Termo de Referência, anexo ao Edital; 

11.1.2. amigavelmente, nos termos do art. 79, inciso II, da Lei nº 8.666, de 1993. 

11.2. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados e precedidos de 

autorização da autoridade competente, assegurando-se à CONTRATADA o direito ao 

contraditório, bem como à prévia e ampla defesa. 

11.3. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão 

administrativa prevista no art. 77 da Lei nº 8.666, de 1993. 

11.4. O termo de rescisão, sempre que possível, será precedido: 

11.4.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos; 

11.4.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos; 

11.4.3. Indenizações e multas. 

11.5. O não pagamento dos salários e das verbas trabalhistas, e o não recolhimento das 

contribuições sociais, previdenciárias e para com o FGTS poderá dar ensejo à rescisão do 

contrato por ato unilateral e escrito do CONTRATANTE e à aplicação das penalidades cabíveis 

(art. 8º, inciso IV, do Decreto n.º 9.507, de 2018). 

11.6. Quando da rescisão, o fiscal administrativo deverá verificar o pagamento pela 

CONTRATADA das verbas rescisórias ou os documentos que comprovem que os empregados 

serão realocados em outra atividade de prestação de serviços, sem que ocorra a interrupção do 

contrato de trabalho (art. 64 a 66 da IN SEGES/MP n.º05/2017). 

11.7. Até que a CONTRATADA comprove o disposto no item anterior, a CONTRATANTE 

reterá: 

11.7.1. a garantia contratual, prestada com cobertura para os casos de 

descumprimento das obrigações de natureza trabalhista e previdenciária pela 

CONTRATADA, que será executada para reembolso dos prejuízos sofridos pela 

Administração, nos termos da legislação que rege a matéria; e 

11.7.2. os valores das Notas fiscais ou Faturas correspondentes em valor 

proporcional ao inadimplemento, até que a situação seja regularizada. 

11.8. Na hipótese do subitem anterior, não havendo quitação das obrigações por parte da 

CONTRATADA no prazo de quinze dias, a CONTRATANTE poderá efetuar o pagamento das 

obrigações diretamente aos empregados da CONTRATADA que tenham participado da execução 
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dos serviços objeto do contrato. 

11.9. A CONTRATANTE poderá ainda: 

11.9.1. nos casos de obrigação de pagamento de multa pela CONTRATADA, reter a 

garantia prestada a ser executada, conforme legislação que rege a matéria; e 

11.9.2. nos casos em que houver necessidade de ressarcimento de prejuízos 

causados à Administração, nos termos do inciso IV do art. 80 da Lei n.º 8.666, de 1993, 

reter os eventuais créditos existentes em favor da CONTRATADA decorrentes do 

contrato. 

11.10. O contrato poderá ser rescindido no caso de se constatar a ocorrência da vedação 

estabelecida no art. 5º do Decreto n.º 9.507, de 2018. 

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS VEDAÇÕES E PERMISSÕES 

12.1. É vedado à CONTRATADA interromper a execução dos serviços sob alegação 

deinadimplemento por parte da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei. 

12.2. É permitido à CONTRATADA causionar ou utilizar este contrato para qualquer 

operação financeira, nos termos e de acordo com os procedimentos previstos na Instrução 

Normativa SEGES/ME nº 53, de 8 de julho de 2020. 

12.2.1.A cessão de crédito, a ser feita mediante celebração de termo aditivo, 

dependerá de comprovação da regularidade fiscal e trabalhista da cessionária, bem 

como da certificação de que a cessionárla não se encontra impedida de licitar e 

contratar com o Poder Público, conforme a legislação em vigor, nos termos do Parecer 

JL-01, de 18 de maio de 2020. 

12.2.2. A crédito a ser pago à cessionária é exatamente aquele que seria destinado à 

CONTRATADA pela execução do objeto contratual, com o desconto deeventuais 

multas, glosas e prejuízos causados à Administração, sem prejuízo da utilização de 

institutos tais como os da conta vinculada e do pagamento direto previstos na IN 

SEGES/ME n2 5, de 2017, caso aplicáveis. 

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS ALTERAÇÕES 

13.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei nº 

8.666, de 1993, bem como do ANEXO X da IN/SEGES/MP nº 05, de 2017. 

13.2. A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os 

acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por 

cento) do valor inicial atualizado do contrato. 

13.3. As supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderão 

exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato. 
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14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA SUBCONTRATAÇÃO 

14.1. Não será admitida a subcontratação do objeto 

15. CLAUSULA DÉCIMA QUINTA – DA SU-ROGAÇÃO DO CONTRATO 

15.1. Em decorrência do Contrato de Gestão Especial assinado entre a Universidade 

Federal do Amapá – UNIFAP e a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares – EBSERH, o 

contrato poderá ser sub-rogado, respeitando-se todas as cláusulas e compromissos 

assumidos entre as partes, com vistas a garantir fiel cumprimento do objeto 

16. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DOS CASOS OMISSOS 

16.1. Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições contidas 

na Lei nº 8.666, de 1993, na Lei nº 10.520, de 2002 e demais normas federais aplicáveis e, 

subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 – Código de Defesa do 

Consumidor – e normas e princípios gerais dos contratos. 

17. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DA PUBLICAÇÃO 

17.1. Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento, por extrato, 

no Diário Oficial da União, no prazo previsto na Lei nº 8.666, de 1993. 

18. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – FORO 

18.1. É eleito o Foro Federal da cidade de Macapá/AP para dirimir os litígios que 

decorrerem da execução deste Termo de Contrato que não possam ser compostos pela 

conciliação, conforme art. 55, §2º da Lei nº 8.666/93. 

Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em duas 

(duas) vias de igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contraentes e 

por duas testemunhas. 

Macapá, ..... de .........de 20... 

 

 

 

Professora Dra. SIMONE DE ALMEIDA DELPHIM LEAL, 

Vice-Reitora 

 

 

 

----------------------------------- 

Contratada 
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AUTORIZAÇÃO COMPLEMENTAR AO CONTRATO N° ...../20.. 

Empresa ......, inscrita no CNRI/MF sob o ri° ......, situada a Rua/Avenida ......, n° .., Bairro ......., 

CEP ........, Cidade/Estado, Fones: (...)......., E-mail: ......,por intermédio do sue(a) representante legal 

o(a) Senhor(a) ........., Brasileiro(a), Empresario(a), portador(a) da Carteira de Identidade n° ............ 

órgão Emissor/Estado, inscrito(a) no CPF n° ......., residente e domiciliado a Rua/Av. ......., n° ..., Bairro 

......., Cidade/Estado ......... AUTORIZA a FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPÁ, para os 

fins do Anexo VII-B da Instrução Normativa n° 05, de 26/05/2017, da Secretaria de Gestão do 

Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão e dos dispositivos correspondentes do 

Edital do Pregão nº ...../20....: 

1) que sejam descontados da fatura e pagos diretamente aos trabalhadores 

alocados a qualquer tempo na execução do contrato acima mencionado os valores relativos aos 

salários e demais verbas trabalhistas, previdenciárias e fundiárias devidas, quando houver falha 

no cumprimento dessas obrigações por parte da CONTRATADA, até o momento da regularização, 

sem prejuízo das sanções cabíveis. 

 

2) que sejam provisionados valores para o pagamento dos trabalhadores 

alocados na execução do contrato e depositados em conta corrente vinculada, bloqueada para 

movimentação, e aberta em nome da Empresa .....................junto a instituição bancária oficial, 

cuja movimentação dependerá de autorização prévia da FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL 

DO AMAPÁ, que também terá permanente autorização para acessar e conhecer os respectivos 

saldos e extratos, independentemente de qualquer intervenção da titular da conta. 

 

3) que a CONTRATANTE utilize o valor da garantia prestada para realizar o 

pagamento direto das verbas rescisórias aos trabalhadores alocados na execução do contrato, 

caso a CONTRATADA não efetue tais pagamentos até o fim do segundo mês após o 

encerramento da vigência contratual. 

 

 

Macapá, ....... de ..... de 20..... 

 

 

 

 

 

------------------------------------------- 

Contratada 



Anexo III – Termo de Conciliação Judicial firmado entre o Ministério Público do Trabalho e a União 

ACORDO ENTRE O MPU - MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO E A AGU - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO  

Acordo entre MPT e AGU impede União de contratar trabalhadores por meio de cooperativas de mãode-obra. 

Termo de Conciliação Judicial O MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO, neste ato representado pelo Procurador 

Geral do Trabalho, Dr. Guilherme Mastrichi Basso, pela ViceProcuradora-Geral do Trabalho, Dra. Guiomar 

Rechia Gomes, pelo Procurador-Chefe da PRT da 10ª  

Região, Dr. Brasilino Santos Ramos e pelo Procurador do Trabalho Dr. Fábio Leal Cardoso, e a  

UNIÃO, neste ato representada pelo Procurador-Geral da União, Dr. Moacir Antonio da Silva Machado, pela Sub 

Procuradora Regional da União - 1ª Região, Dra. Helia Maria de Oliveira Bettero e pelo Advogado da União, Dr. 

Mário Luiz Guerreiro;  

CONSIDERANDO que toda relação jurídica de trabalho cuja prestação laboral não eventual seja ofertada 

pessoalmente pelo obreiro, em estado de subordinação e mediante contraprestação pecuniária, será regida 

obrigatoriamente pela Consolidação das Leis do Trabalho ou por estatuto próprio, quando se tratar de relação 

de trabalho de natureza estatutária, com a Administração Pública;  CONSIDERANDO que a legislação 

consolidada em seu art. 9º, comina de nulidade absoluta todos os atos praticados com o intuito de desvirtuar, 

impedir ou fraudar a aplicação da lei trabalhista; CONSIDERANDO que as sociedades cooperativas, segundo a 

Lei n. 5.764, de 16.12.1971, art. 4º, "(...) são sociedades de pessoas, com forma e natureza jurídica próprias, de 

natureza civil, não sujeitas à falência, constituídas para prestar serviços aos associados".  

CONSIDERANDO que as cooperativas podem prestar serviços à não associados somente em caráter excepcional 

e desde que tal faculdade atenda aos objetivos sociais previstos na sua norma estatutária, (art. 86, da Lei n. 

5.764, de 16.12.1971), aspecto legal que revela a patente impossibilidade jurídica das cooperativas 

funcionarem como agências de locação de mão-de-obra terceirizada;  

CONSIDERANDO que a administração pública está inexoravelmente jungida ao princípio da legalidade, e que a 

prática do merchandage é vedada pelo art. 3º, da CLT e repelida pela jurisprudência sumulada do C. TST (En. 

331); CONSIDERANDO que os trabalhadores aliciados por cooperativas de mão-de-obra, que prestam serviços 

de natureza subordinada à UNIÃO embora laborem em situação fática idêntica a dos empregados das empresas 

prestadoras de serviços terceirizáveis, encontram-se à margem de qualquer proteção jurídico-laboral, sendo-

lhes sonegada a incidência de normas protetivas do trabalho, especialmente àquelas destinadas a tutelar a 

segurança e higidez do trabalho subordinado, o que afronta o princípio da isonomia, a dignidade da pessoa 

humana e os valores sociais do trabalho  

(arts. 5º, caput e 1º, III e IV da Constituição Federal);  

CONSIDERANDO que num processo de terceirização o tomador dos serviços (no caso a administração pública) 

tem responsabilidade sucessiva por eventuais débitos trabalhistas do fornecedor de mão-de-obra, nos termos 

do Enunciado 331, do TST, o que poderia gerar graves prejuízos financeiros ao erário, na hipótese de se apurar 

a presença dos requisitos do art. 3º, da CLT na atividade de intermediação de mão-de-obra patrocinada por 

falsas cooperativas; CONSIDERANDO o teor da Recomendação Para a Promoção das Cooperativas aprovada na 

90ª sessão, da OIT – Organização Internacional do Trabalho, em junho de 2002, dispondo que os Estados devem 

implementar políticas nos sentido de: "8.1.b Garantir que as cooperativas não sejam criadas para, ou 

direcionadas a, o não cumprimento da lei do trabalho ou usadas para estabelecer relações de emprego 

disfarçados, e combater pseudo-cooperativas que violam os direitos dos trabalhadores velando para que a lei 

trabalhista seja aplicada em todas as empresas”. RESOLVEM Celebrar CONCILIAÇÃO nos autos do Processo 

01082-2002-020-10-00-0, em tramitação perante a MM. Vigésima Vara do Trabalho de Brasília-DF, mediante os 

seguintes termos: Cláusula Primeira - A UNIÃO abster-se-á de contratar trabalhadores, por meio de 

cooperativas de mão-de-obra, para a prestação de serviços ligados às suas atividades-fim ou meio, quando o 

labor, por sua própria natureza, demandar execução em estado de subordinação, quer em relação ao tomador, 

ou em relação ao fornecedor dos serviços, constituindo elemento essencial ao desenvolvimento e à prestação 

dos serviços terceirizados, sendo eles:  

– Serviços de limpeza;  



– Serviços de conservação;  

– Serviços de segurança, de vigilância e de portaria;  

– Serviços de recepção;  

– Serviços de copeiragem;  

– Serviços de reprografia;  

– Serviços de telefonia;  

– Serviços de manutenção de prédios, de equipamentos, de veículos e de instalações;  

– Serviços de secretariado e secretariado executivo;  

– Serviços de auxiliar de escritório;  

– Serviços de auxiliar administrativo;  

– Serviços de office boy (contínuo);  

– Serviços de digitação;|  

– Serviços de assessoria de imprensa e de relações-públicas;  

– Serviços de motorista, no caso de os veículos serem fornecidos pelo próprio órgão licitante; p) – Serviços de 

ascensorista;  

– Serviços de enfermagem; e  

– Serviços de agentes comunitários de saúde.   

Parágrafo Primeiro – O disposto nesta Cláusula não autoriza outras formas de terceirização sem previsão legal.  

Parágrafo Segundo – As partes podem, a qualquer momento, mediante comunicação e acordos prévios, ampliar o 

rol de serviços elencados no caput.  

Cláusula Segunda - Considera-se cooperativa de mão-de-obra, aquela associação cuja atividade precípua seja a 

mera intermediação individual de trabalhadores de uma ou várias profissões (inexistindo assim vínculo de 

solidariedade entre seus associados), que não detenham qualquer meio de produção, e cujos serviços sejam 

prestados a terceiros, de forma individual (e não coletiva), pelos seus associados.   

Cláusula Terceira - A UNIÃO obriga-se a estabelecer regras claras nos editais de licitação, a fim de esclarecer a 

natureza dos serviços licitados, determinando, por conseguinte, se os mesmos podem ser prestados por 

empresas prestadoras de serviços (trabalhadores subordinados), cooperativas de trabalho, trabalhadores 

autônomos, avulsos ou eventuais;   

Parágrafo Primeiro - É lícita a contratação de genuínas sociedades cooperativas desde que os serviços licitados 

não estejam incluídos no rol inserido nas alíneas "a" a "r" da Cláusula Primeira e sejam prestados em caráter 

coletivo e com absoluta autonomia dos cooperados, seja em relação às cooperativas, seja em relação ao 

tomador dos serviços, devendo ser juntada, na fase de habilitação, listagem contendo o nome de todos os 

associados.  

Esclarecem as partes que somente os serviços podem ser terceirizados, restando absolutamente vedado o 

fornecimento (intermediação de mão-de-obra) de trabalhadores a órgãos públicos por cooperativas de qualquer 

natureza.  

Parágrafo Segundo – Os editais de licitação que se destinem a contratar os serviços disciplinados pela Cláusula 

Primeira deverão fazer expressa menção ao presente termo de conciliação e sua homologação, se possível 

transcrevendo-os na íntegra ou fazendo parte integrante desses editais, como anexo.  

Parágrafo Terceiro - Para a prestação de serviços em sua forma subordinada, a licitante vencedora do certame 

deverá comprovar a condição de empregadora dos prestadores de serviços para as quais se objetiva a 

contratação, constituindo-se esse requisito, condição obrigatória à assinatura do respectivo contrato.  

DAS SANÇÕES PELO DESCUMPRIMENTO  

Cláusula Quarta – A UNIÃO obriga-se ao pagamento de multa (astreinte) correspondente a R$ 1.000,00 (um mil 

reais) por trabalhador que esteja em desacordo com as condições estabelecidas no presente Termo de 

Conciliação, sendo a mesma reversível ao Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT).  

Parágrafo Primeiro – O servidor público que, em nome da Administração, firmar o  

contrato de prestação de serviços nas atividades relacionadas nas alíneas "a" a "r" da Cláusula Primeira, será 

responsável solidário por qualquer contratação irregular, respondendo pela multa prevista no caput, sem 

prejuízo das demais cominações legais.  



Parágrafo Segundo – Em caso de notícia de descumprimento dos termos firmados neste ajuste, a UNIÃO, 

depois de intimada, terá prazo de 20 (vinte) dias para apresentar sua justificativa perante o  

Ministério Público do Trabalho.   

DA EXTENSÃO DO AJUSTE À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA INDIRETA  

Cláusula Quinta – A UNIÃO se compromete a recomendar o estabelecimento das mesmas diretrizes ora 

pactuadas em relação às autarquias, fundações públicas, empresas públicas e sociedades de economia mista, a 

fim de vincular todos os órgãos integrantes da administração pública indireta ao cumprimento do presente 

termo de conciliação, sendo que em relação às empresas públicas e sociedades de economia mista deverá ser 

dado conhecimento ao Departamento de Coordenação e Controle das Empresas Estatais – DEST, do Ministério 

do Planejamento, Orçamento e Gestão, ou órgão equivalente, para que discipline a matéria no âmbito de sua 

competência.  

DA HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL DO AJUSTE  

Cláusula Sexta – - As partes submetem os termos da presente conciliação à homologação do Juíz da MM. 

Vigésima Vara do Trabalho, para que o ajuste gere os seus efeitos jurídicos. Cláusula Sétima - Os termos da 

presente avença gerarão seus efeitos jurídicos a partir da data de sua  homologação  judicial. Parágrafo 

único – Os contratos em vigor entre a UNIÃO e as Cooperativas, que contrariem o presente acordo, não serão 

renovados ou prorrogados. Cláusula Oitava -A presente conciliação extingue o processo com exame do mérito 

apenas em relação à UNIÃO, prosseguindo o feito quanto aos demais réus. Dito isto, por estarem às partes 

ajustadas e compromissadas, firmam a presente conciliação em cinco vias, a qual terão eficácia de título 

judicial, nos termos dos artigos 831, parágrafo único, e 876, caput, da CLT.  

Brasília, 05 de junho de 2003. 

GUILHERME MASTRICHI BASSO GUIOMAR RECHIA GOMES  

Procurador-Geral do Trabalho Vice-Procuradora-Geral do Trabalho  

BRASILINO SANTOS RAMOS FÁBIO LEAL CARDOSO  

Procurador-Chefe/PRT 10ª Região Procurador do Trabalho  

MOACIR ANTONIO DA SILVA MACHADO  

Procurador-Geral da União  

HELIA MARIA DE OLIVEIRA BETTERO MÁRIOLUIZ GUERREIRO Sub-Procuradora-Regional da União–1ª 

Região Advogado da União  

Testemunhas:  

_________________________________________________  

GRIJALBO FERNANDES COUTINHO  

Presidente da Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho – ANAMATRA   

_________________________________________________  

PAULO SÉRGIO DOMINGUES  

Presidente da Associação dos Juízes Federais do Brasil – AJUFE  

_________________________________________________  

REGINA BUTRUS  

Presidente da Associação Nacional dos Procuradores do Trabalho – ANPT  
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