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Especificações dos Consumíveis de Casa de Banho - Papel Higiénico
Unidade

Papel Higiénico
Jumbo Maxi

Papel Higiénico
Jumbo Mini

Papel Higiénico
Normal Reciclado

Papel Higiénico
Normal Virgem

1

Principais Características

1.1

Cor

N.A.

Branco

Branco

Branco

Branco

1.2

Gofrado

N.A.

Sim

Sim

Sim

Sim

1.3

Comprimento do Rolo

m

≥ 320

180 (± 20%)

23 (± 20%)

23 (± 20%)

1.4

Picotado

N.A.

Sim

Sim

Sim

Sim

1.5

Solubilidade

N.A.

Solúvel

Solúvel

Solúvel

Solúvel

1.6

Tipo de Fibra

N.A.

Reciclada

Reciclada

Reciclada

Virgem

1.7

Tipo de Folha

N.A.

Dupla

Dupla

Dupla

Dupla

Especificações dos Consumíveis de Casa de Banho - Rolo de Papel para Marquesa

1

Principais Características

1.1

Comprimento do Rolo

1.2

Largura do Rolo

1.3

Gramagem

1.4
1.5

Unidade

Largura 50 cm

Largura 60 cm

m

100 (± 10%)

100 (± 10%)

cm

50 (± 2%)

60 (± 2%)

gr./m2

26 a 28

26 a 28

Tipo de Fibra

N.A.

Reciclada

Reciclada

Tipo de Folha

N.A.

Simples ou Superior

Simples ou
Superior

Especificações dos Consumíveis de Casa de Banho - Toalhas de Papel de Mão
Unidade

Toalhas de Mão
Zig Zag 1

Toalhas de Mão
Zig Zag 2

Rolo Horizontal de
Mão

Rolo Vertical de
Mão

N.A.

Branco

Branco

Branco

Branco

1

Principais Características

1.1

Cor

1.2

Comprimento do Rolo

m

N.A.

N.A.

≥ 75

≥ 180

1.3

Largura do Rolo

cm

N.A.

N.A.

22

22

1.4

Dimensões da Folha

cm

21 x 23 (± 5%)

23 x 25 (± 5%)

N.A.

N.A.

1.5

Número de Folhas por Maço

N.A.

≥ 200

≥ 160

N.A.

N.A.

1.6

Tipo de Fibra

N.A.

Reciclada

Reciclada

Virgem

Virgem

1.7

Tipo de Folha

N.A.

Simples

Dupla

Simples

Dupla

1.8

Tipo de Dobragem

N.A.

Zig-Zag

Zig-Zag

N.A.

N.A.

Especificações dos Consumíveis de Casa de Banho - Sabonete Líquido
Unidade

Sabonete Líquido

1

Principais Características

1.1

Aspeto

N.A.

Líquido Viscoso

1.2

Odor

N.A.

Aveia ou Outro

1.3

Viscosidade

cP

> 2.800

1.4

Densidade a 20 ºC

gr./mL

1.009 a 1.039

1.5

Estabilidade

N.A.

Sem Alterações

1.6

Formato da Embalagem

N.A.

Garrafão de 5 Litros

1.7

pH

N.A.

5,00 a 6,00

1.8

Biodegradável

%

> 60

Especificações dos Consumíveis de Casa de Banho - Coberturas de Sanita
Unidade

Cobertura de
Sanita

1

Principais Características

1.1

Material

N.A.

Papel Sulfito

1.2

Cor

N.A.

Branco

1.3

Biodegradável

%

100

1.4

Dimensão da Cobertura

cm

235 x 180

Especificações dos Consumíveis de Casa de Banho - Contentores Assépticos
Unidade

Contentor
Asséptico

1

Principais Características

1.1

Material das Unidades de
Recolha

N.A.

1.2

Material das Tampas

N.A.

1.3

Componentes Adicionais

N.A.

1.4

Capacidade

L

20 (± 10%)

1.5

Germicida

N.A.

Não tóxico, inibidor
de cheiros,
destruidor vírus
Hepatite B e
Tuberculose (nas
fases de vapor e
líquida)

Plástico de alta
densidade, não
deformável e
resistente ao fogo
Metal revestido a
nylon, resistente e
desinfetável
Gaveta intermédia,
mecanismo
automático ou pedal

ANEXO A.2
Especificações
Serviços de Limpeza - Limpeza Programada Regular - Lotes 9 a 24
Especificações para Gabinetes, Salas de Reunião, Salas de Aulas, Arquivo Documental, Bibliotecas, Data Centers, Open Spaces e
restantes Zonas Privadas de Circulação de Pessoal, incluindo Elevadores, Escadarias e Varandas
Resultados
1

Principais Características

1.1

Limpeza do pó, dedadas e humidades dos corrimãos e puxadores de portas Ausência de pó, dedadas e humidades nos corrimãos e puxadores de portas.

1.2

Limpeza de interruptores de luz

Ausência de pó, dedadas e sujidades nos interruptores de luz.

1.3

Limpeza de pó, dedadas e humidades dos móveis e dos utensílios/
equipamentos de escritório, informática e comunicações (p.ex.
bengaleiros e fotocopiadoras, telefones e faxes)
Limpeza / lavagem do pavimento de compartimentos, halls, corredores,
passadiços, entradas, patamares, escadas e elevadores
Aspiração de tapetes, carpetes e alcatifas

Ausência de pó, dedadas e humidades nos móveis e nos utensílios/equipamentos de escritório, de
informática e de comunicações.

Despejo e limpeza de recipientes do lixo (quando não assegurado por
serviços de piquete)

Os recipientes do lixo não podem conter resíduos no seu interior e sujidades óbvias no seu exterior,
devendo ser efetuada a recolha e substituição dos sacos que possuam lixos;
Remoção de todos os resíduos para o exterior das instalações e sua colocação nos
recipientes/contentores destinados para o efeito, respeitando o horário legalmente definido, as
condições adequadas ao tipo de resíduos recolhidos e os procedimentos ambientais e de gestão de
resíduos da Entidade Adjudicante.

1.4
1.5
1.6

Não existência óbvia de areias ou pós no pavimento.
Ausência de pó, areias ou outros resíduos sólidos visíveis.

Especificações para Zonas de Atendimento e Circulação Públicas, incluindo Elevadores, Escadarias e Varandas
Resultados
1

Principais Características

1.1

Limpeza do pó, dedadas e humidades dos corrimãos e puxadores de portas Ausência de pó, dedadas e humidades nos corrimãos e puxadores de portas.

1.2

Limpeza de interruptores de luz

1.3
1.4

1.5

1.6

Ausência de pó, dedadas e sujidades nos interruptores de luz.
Não existência de manchas, resíduos, pó ou autocolantes, com especial enfoque nas áreas mais
manuseadas.
Despejo e limpeza de cinzeiros e recipientes do lixo (quando não
Os recipientes do lixo e cinzeiros não podem conter resíduos no seu interior e sujidades óbvias no seu
assegurado por serviços de piquete)
exterior, devendo ser efetuada a recolha e substituição dos sacos que possuam lixos.
Não existência óbvia de pós ou areias;
Ausência dedadas, manchas, marcas, sujidades, resíduos sólidos incrustados ou líquidos derramados,
em todas as superfícies;
Limpeza superfícies, incluindo pavimento, paredes e mobiliário e portas
Não existência de resíduos (papéis, embalagens, outros);
Não existência de manchas, resíduos ou pó, escritos, desenhos ou outras marcas resultantes de canetas
ou tintas passíveis de remoção, nas portas e paredes, incluindo colunas e pilares.
Não existência óbvia de pós ou areias;
Não existência de resíduos (papéis, embalagens, outros);
Não existência de manchas, líquidos derramados, pastilhas ou outros resíduos impregnados;
Limpeza de equipamento especial, tais como escadas rolantes elevadores e Não existência de escritos, desenhos ou outras marcas resultantes de canetas ou tintas passíveis de
aparelhos telefónicos públicos
remoção;
Os aparelhos telefónicos devem estar devidamente higienizados (handset);
Devem apresentar o seu aspeto original resultante de intervenções de lavagem ou outras consoante as
características do material que as constituam.
Limpeza dos balcões de atendimento

Especificações para Estacionamento Interior (Garagens), Arrecadações e Oficinas
Resultados
1

Principais Características

1.1

Despejo e limpeza de recipientes do lixo (quando não assegurado por
serviços de piquete)

Os recipientes do lixo não podem conter resíduos no seu interior e sujidades óbvias no seu exterior,
devendo ser efetuada a recolha e substituição dos sacos que possuam lixos;
Remoção de todos os lixos para o exterior das instalações e sua colocação nos recipientes/contentores
destinados para o efeito, respeitando o horário legalmente definido, as condições adequadas ao tipo de
resíduos recolhidos e os procedimentos ambientais e de gestão de resíduos da Entidade Adjudicante.

Especificações para Instalações Sanitárias e Ginásios
Resultados
1

Principais Características

1.1

Limpeza do pó, dedadas e humidades nos puxadores de portas

Ausência de pó, dedadas e humidades nos corrimãos e puxadores de portas.

1.2

Limpeza de interruptores de luz
Limpeza de pó, dedadas e humidades dos móveis e dos
utensílios/equipamentos de wc (p. ex. suportes de rolos de papel
higiénico e dispensadores de sabonete)

Ausência de pó, dedadas e sujidades nos interruptores de luz.

1.3

1.4

Limpeza de equipamento sanitário (inclui lavatórios, sanitas, urinóis,
chuveiros ou outros)

1.5

Limpeza de vidros e espelhos

1.6

Abastecimento correto e regular das instalações sanitárias com
consumíveis sanitários (quando não assegurado por serviços de piquete)

Ausência de pó, dedadas e humidades nos móveis e nos utensílios/equipamentos de wc.
Ausência de maus cheiros;
Os equipamentos deverão encontrar-se devidamente higienizados / desinfetados, não possuindo
quaisquer manchas ou sujidades;
As torneiras e tubagens deverão apresentar um aspeto abrilhantado.
Não existência de manchas, resíduos ou pó - especial enfoque nas áreas manuseadas ou em tudo o que
perturbe a visibilidade através dos mesmos.
Ausência de falhas no abastecimento dos consumíveis;
Correta reposição (i.e. não haver produto fora dos suportes, para os utentes reporem).

1.7

Despejo e limpeza de recipientes do lixo (quando não assegurado por
serviços de piquete)

1.8

Limpeza superfícies, incluindo pavimento e paredes

1.9

Manutenção de contentores asséticos

Os recipientes do lixo não podem conter resíduos no seu interior e sujidades óbvias no seu exterior,
devendo ser efetuada a recolha e substituição dos sacos que possuam resíduos;
Remoção de todos os resíduos para o exterior das instalações e sua colocação nos
recipientes/contentores destinados para o efeito, respeitando o horário legalmente definido, as
condições adequadas ao tipo de lixos recolhidos e os procedimentos ambientais e de gestão de resíduos
da Entidade Adjudicante.
Ausência de pó, dedadas, manchas, marcas, sujidades, resíduos sólidos incrustados ou líquidos
derramados em todas as superfícies;
Ausência de maus cheiros.
Os contentores asséticos não podem conter resíduos no seu interior e sujidades óbvias no seu exterior,
devendo ser efetuada a recolha e substituição dos contentores que possuam resíduos.

Especificações para Áreas Hospitalares*, Clínicas e Laboratoriais
Resultados
1

Principais Características

1.1

Limpeza húmida do pó, dedadas e humidades nos puxadores de portas

Ausência de pó, dedadas e humidades nos puxadores de portas.

1.2

Limpeza húmida de interruptores de luz

1.3

Limpeza húmida de pó, dedadas e humidades dos móveis e de todos os
utensílios/equipamentos

Ausência de pó, dedadas e sujidades nos interruptores de luz.
Ausência de pó, dedadas, mancha, marca, resíduos sólidos incrustados ou líquidos derramados em todas
as superfícies do mobiliário, devendo este apresentar um aspeto abrilhantado, resultante da aplicação de
produtos adequados ao tipo de material em causa.

1.4

Encerramento, recolha e transporte dos sacos com resíduos hospitalares
para zona própria (quando não assegurado por serviços de piquete)

Os recipientes de resíduos não podem conter resíduos no seu interior e sujidades óbvias no seu
exterior, devendo ser efetuada a recolha e substituição dos sacos que possuam resíduos; Remoção de
todos os resíduos para o local indicado pela entidade adjudicante e sua colocação nos
recipientes/contentores destinados para o efeito, respeitando o horário legalmente definido, as
condições adequadas ao tipo de resíduos recolhidos e os procedimentos ambientais e de gestão de
resíduos da Entidade Adjudicante. A recolha de resíduos dos diversos suportes existentes nos serviços,
que contempla as seguintes atividades: 1.Encerramento e remoção do saco ; 2.Higienização dos
suportes e reposição de novo saco; 3. Transporte para a zona destinada à recolha de resíduos

Ausência de pó, dedadas, manchas, marcas, sujidades, resíduos sólidos incrustados ou líquidos
derramados em todas as superfícies.
Ausência de pó, dedadas, manchas, marcas, sujidades, resíduos sólidos incrustados ou líquidos
1.6
Franjar o pavimento
derramados no pavimento
Ausência de pó, dedadas, manchas, marcas, sujidades, resíduos sólidos incrustados ou líquidos
1.7
Limpeza húmida do pavimento com água e detergente
derramados no pavimento
Ausência de pó, mancha, marca, resíduos sólidos incrustados ou líquidos derramados em todo o
1.8
Limpeza mecânica do pavimento
pavimento, devendo este apresentar um aspeto seco e abrilhantado, resultante da aplicação de produtos
adequados ao tipo de pavimento em causa.
1.9
Limpeza e desinfeção de quartos.
Cumprimento de todos os pontos anteriores
Ausência de resíduos sólidos ou líquidos derramados em todo o pavimento, devendo este apresentar um
aspeto seco e abrilhantado, resultante da aplicação de produtos adequados ao tipo de pavimento em
causa, devendo esta tarefa ser efetuada pela ordem que se indica: remover a matéria orgânica com
1.10 Limpeza de derrames (quando não assegurado por serviços de piquete)
material absorvente descartável (a fornecer pelos serviços); desinfetar com uma solução de lixívia
(conforme recomendação da comissão de controlo de infeção); lavar com água e detergente; enxaguar;
secar.
* É específica da área hospital a consagração de limpeza de: a. Área semi-crítica – definida como sendo “as áreas hospitalares utilizadas por utentes e onde se realizam procedimentos de
risco reduzido, excluindo as que estão incorporadas nas áreas críticas”; e b. Área Crítica - definida como sendo “as áreas hospitalares com maior risco de transmissão de infecção, seja
pelo tipo de doentes que as ocupam (portadores de infecção grave ou doentes imunodeprimidos), ou pelo tipo de actividades nelas desenvolvidas”

1.5

Limpeza húmida de superfícies, incluindo paredes e mobiliário

Nota: não contemplam o tratamento de resíduos hospitalares e químicos.

ANEXO A.3
Especificações
Serviços de Limpeza - Limpeza Programada Profunda - Lotes 9 a 24
Especificações para Gabinetes, Salas de Reunião, Salas de Aulas, Arquivo Documental, Bibliotecas, Data Centers, Open Spaces e
restantes Zonas Privadas de Circulação de Pessoal, incluindo Elevadores, Escadarias e Varandas
Resultados
1

Principais Características

1.1

Limpeza de metais

1.2

Limpeza de rodapés

1.3
1.4

Limpeza do pó e dedadas em locais elevados, nomeadamente nas partes
superiores de estantes, armários e outros móveis
Limpeza profunda dos tectos

1.5

Limpeza das ombreiras das portas

1.6

Limpeza de portas interiores e exteriores

1.7
1.8

1.9

1.10

1.11

1.12

1.13

1.14

1.15

1.16
1.17

1.18

1.19

1.20
1.21

Ausência de pó, manchas ou sujidades nos metais;
Os metais deverão apresentar, sempre que as características do material o permitam, um aspecto
polido.
Ausência de pó, manchas ou sujidades nos rodapés.
Ausência de pó e dedadas dos locais a limpar.
Ausência de pó, dedadas, teias de arranha, manchas, marcas ou outros resíduos sólidos e líquidos
passíveis de remoção dos tectos e dos pontos de iluminação neles colocados.
Ausência de pó, manchas ou sujidades nas ombreiras das portas.

Não existência de pó, manchas, lamas e resíduos sólidos incrustados ou líquidos;
Não existência de escritos, desenhos ou outras marcas resultantes de caneta ou outras tintas possíveis
de remoção.
Desinfecção de telefones
Os telefones deverão encontrar-se higienizados / desinfectados, não possuindo quaisquer manchas ou
sujidades.
Limpeza / lavagem de varandas, terraços e logradouros exteriores
Não existência de lixos ou outros resíduos sólidos visíveis (papéis, embalagens ou outros detritos)
depositados no chão e em floreiras/locais ajardinados;
Não existência de manchas, lamas, resíduos sólidos incrustados ou líquidos derramados;
O pavimento das varandas, terraços e logradouros deverá apresentar um aspecto abrilhantado,
resultante da sua lavagem de acordo com o tipo de material que o compõe;
Ralos de esgotos com possibilidade de escoamento total das águas.
Limpeza de objectos em madeira com produtos adequados à sua
Não existência de dedadas, manchas, marcas, líquidos ou sujidades óbvias;
protecção e lustro
Deverão apresentar um aspecto abrilhantado, resultante da aplicação de produtos adequados ao tipo
de material em causa.
Tratamento de cadeiras e sofás de pele com produtos adequados à sua
Ausência de pó, manchas, lamas, resíduos sólidos incrustados ou líquidos derramados nas cadeiras e
protecção e lustro
sofás de pele, quando susceptíveis de serem removidos;
As cadeiras e sofás de pele deverão apresentar-se protegidos e com um aspecto abrilhantado, em
resultado da aplicação de produtos adequados ao tratamento do mobiliário em causa.
Limpeza profunda de cadeiras e sofás forrados a tecido
Ausência de pó, manchas, lamas, resíduos sólidos incrustados ou líquidos derramados nas cadeiras e
sofás forrados a tecido, quando passíveis de serem removidos, tendo em conta o material em causa,
por lavagem, limpeza a seco ou aspiração.
Arredamento de todos os móveis de fácil deslocação, sua limpeza
Ausência de pó, qualquer mancha ou sujidade incrustada em todas as superfícies do mobiliário;
completa e limpeza das paredes onde estes se encontram encostados
Ausência de pó, manchas, dedadas, resíduos incrustados ou líquidos nas paredes onde o mobiliário se
localiza.
Limpeza do mobiliário, com aplicação de produto adequado ao seu
Ausência de pó, mancha, marca, resíduos sólidos incrustados ou líquidos derramados em todas as
abrilhantamento e remoção de riscos/manchas/dedadas (não inclui
superfícies do mobiliário, devendo este apresentar um aspecto abrilhantado, resultante da aplicação de
enceramento do mobiliário)
produtos adequados ao tipo de material em causa.
Limpeza das paredes e divisórias
Não existência de pó, manchas, dedadas, outros resíduos incrustados ou sujidades óbvias;
Não existência de escritos, desenhos ou outras marcas resultantes de caneta ou outras tintas possíveis
de remoção.
Limpeza profunda de tapetes, alcatifas e carpetes
Ausência de pó, manchas, lamas, resíduos sólidos incrustados ou líquidos derramados nos tapetes,
alcatifas e carpetes, quando possíveis de serem removidos, tendo em conta o material em causa, por
lavagem, limpeza a seco ou aspiração.
Desinfecção de cinzeiros e recipientes do lixo
Os cinzeiros e recipientes do lixo deverão encontrar-se higienizados / desinfectados, não possuindo
quaisquer manchas ou sujidades no seu interior e exterior.
Limpeza de parapeitos e vidros e envidraçados interiores
Ausência de pó, manchas, resíduos sólidos incrustados ou líquidos derramados nos parapeitos
interiores.
Não existência de dedadas, manchas ou qualquer marca de contraste nos vidros e envidraçados
interiores.
Limpeza a fundo de todos os pavimentos (incluindo escadas, patamares, O pavimento deve apresentar um estado de limpeza que se assemelhe ao seu estado original, não
passadiços e elevadores), procedendo quando adequado ao seu
contendo lixos, resíduos ou sujidades susceptíveis de remoção e possuindo um aspecto abrilhantado,
enceramento e polimento
resultante de actividades como enceramento, polimento, lavagem a seco, entre outras, de acordo com
o tipo de pavimento existente.
Enceramento do mobiliário
Ausência de pó, manchas, marcas, resíduos sólidos incrustados ou líquidos derramados em todas as
superfícies do mobiliário, devendo este apresentar um aspecto encerado, resultante da aplicação de
produtos adequados a essa finalidade e ao tipo de material em questão.
Limpeza dos materiais de arquivo e biblioteca, tais como livros e
Ausência de pó, resíduos sólidos e líquidos derramados nos documentos que integram o arquivo,
dossiers.
resultante da sua limpeza com um pano seco ou ligeiramente humedecido (quase seco);
Limpeza de ralos de esgotos
Possibilidade de escoamento total das águas;
Ausência de resíduos susceptíveis de serem removidos.

Especificações para Zonas de Atendimento e Circulação Públicas, incluindo Elevadores, Escadarias e Varandas
Resultados
1

Principais Características

1.1

Limpeza das ombreiras das portas

1.2

Limpeza de metais

1.3

Limpeza de rodapés
Limpeza do pó e dedadas em locais elevados, nomeadamente nas partes
superiores de estantes, armários e outros móveis

1.4

Ausência de pó, manchas ou sujidades nas ombreiras das portas.
Ausência de pó, manchas ou sujidades nos metais;
Os metais deverão apresentar, sempre que as características do material o permitam, um aspecto
polido.
Ausência de pó, manchas ou sujidades nos rodapés.
Ausência de pó e dedadas dos locais a limpar.

1.5
1.6
1.7

1.8

1.9

1.10

1.11

1.12
1.13
1.14

1.15

1.16

1.17

1.18

Ausência de pó, dedadas, teias de arranha, manchas, marcas ou outros resíduos sólidos e líquidos
passíveis de remoção dos tectos e dos pontos de iluminação neles colocados.
Não existência de pó, manchas, lamas e resíduos sólidos incrustados ou líquidos;
Limpeza de portas interiores e exteriores
Não existência de escritos, desenhos ou outras marcas resultantes de caneta ou outras tintas possíveis
de remoção.
Os telefones deverão encontrar-se higienizados / desinfectados, não possuindo quaisquer manchas ou
Desinfecção de telefones
sujidades.
Não existência de lixos ou outros resíduos sólidos visíveis (papéis, embalagens ou outros detritos)
depositados no chão e em floreiras/locais ajardinados;
Não existência de manchas, lamas, resíduos sólidos incrustados ou líquidos derramados;
Limpeza / lavagem de varandas, terraços e logradouros exteriores
O pavimento das varandas, terraços e logradouros deverá apresentar um aspecto abrilhantado,
resultante da sua lavagem de acordo com o tipo de material que o compõe.
Possibilidade de escoamento total das águas.
Ausência de pó, qualquer mancha ou sujidade incrustada em todas as superfícies de mobiliário;
Arredamento de todos os móveis de fácil deslocação, sua limpeza
Ausência de pó, manchas, dedadas, resíduos incrustados ou líquidos nas paredes onde o mobiliário se
completa e limpeza das paredes onde estes se encontram encostados
localiza.
Não existência de dedadas, manchas, marcas, líquidos ou sujidades óbvias;
Limpeza de objectos em madeira com produtos adequados à sua
Deverão apresentar um aspecto abrilhantado, resultante da aplicação de produtos adequados ao tipo
protecção e lustro
de material em causa.
Ausência de pó, manchas, lamas, resíduos sólidos incrustados ou líquidos derramados nas cadeiras e
Limpeza profunda de cadeiras e sofás forrados a tecido
sofás forrados a tecido, quando passíveis de serem removidos, tendo em conta o material em causa,
por lavagem, limpeza a seco ou aspiração.
Limpeza do mobiliário com aplicação de produto adequado ao seu
Ausência de pó, mancha, marca, resíduos sólidos incrustados ou líquidos derramados em todas as
abrilhantamento e remoção de riscos/manchas/dedadas (não inclui
superfícies do mobiliário, devendo este apresentar um aspecto abrilhantado, resultante da aplicação de
enceramento do mobiliário)
produtos adequados ao tipo de material em causa.
Os cinzeiros e recipientes do lixo deverão encontrar-se higienizados / desinfectados, não possuindo
Desinfecção de cinzeiros e recipientes do lixo
quaisquer manchas ou sujidades no seu interior e exterior.
Não existência de pó, manchas, dedadas, outros resíduos incrustados ou sujidades óbvias;
Limpeza das paredes e divisórias
Não existência de escritos, desenhos ou outras marcas resultantes de caneta ou outras tintas possíveis
de remoção.
Ausência de pó, manchas, lamas, resíduos sólidos incrustados ou líquidos derramados nos tapetes,
Limpeza profunda de tapetes, alcatifas e carpetes
alcatifas e carpetes, quando possíveis de serem removidos, tendo em conta o material em causa, por
lavagem, limpeza a seco ou aspiração.
Ausência de pó, mancha, marca, resíduos sólidos incrustados ou líquidos derramados em todas as
Enceramento do mobiliário
superfícies do mobiliário, devendo este apresentar um aspecto encerado, resultante da aplicação de
produtos adequados a essa finalidade e ao tipo de material em questão.
Ausência de pó, manchas, resíduos sólidos incrustados ou líquidos derramados nos parapeitos
interiores;
Limpeza de parapeitos e vidros e envidraçados interiores
Não existência de dedadas, manchas ou qualquer marca de contraste nos vidros e envidraçados
interiores.
O pavimento deve apresentar um estado de limpeza que se assemelhe ao seu estado original, não
Limpeza a fundo de todos os pavimentos (incluindo escadas, patamares,
contendo resíduos ou sujidades susceptíveis de remoção e possuindo um aspecto abrilhantado,
passadiços e elevadores), procedendo, quando adequado, ao seu
resultante de actividades como enceramento, polimento, lavagem a seco, entre outras, de acordo com
enceramento e polimento
o tipo de pavimento existente.
Limpeza profunda dos tectos

Especificações para Estacionamento Interior (Garagens), Arrecadações e Oficinas
Resultados
1

Principais Características

1.1

Limpeza de rodapés
Limpeza do pó e dedadas em locais elevados, nomeadamente nas partes
superiores de estantes, armários e outros móveis

1.2

Ausência de pó, manchas ou sujidades nos rodapés.
Ausência de pó e dedadas nos locais a limpar.
Ausência de pó, dedadas, teias de arranha, manchas, marcas ou outros resíduos sólidos e líquidos
passíveis de remoção dos tectos e dos pontos de iluminação neles colocados.
Ausência de pó, manchas ou sujidades nas ombreiras das portas.

1.3

Limpeza profunda dos tectos

1.4

Limpeza das ombreiras das portas

1.5

Limpeza do pó, dedadas e humidades dos puxadores de portas

Ausência de pó, dedadas e humidades nos puxadores de portas.

1.6

Limpeza de interruptores de luz

1.7

Limpeza de portas interiores e exteriores

1.8

Limpeza de pó, dedadas e humidades dos móveis

1.9

Limpeza / lavagem do pavimento

1.10

Desinfecção de recipientes do lixo

1.11

Limpeza das paredes e divisórias

Ausência de pó, dedadas e sujidades nos interruptores de luz.
Não existência de pó, manchas, lamas e resíduos sólidos incrustados ou líquidos;
Não existência de escritos, desenhos ou outras marcas resultantes de caneta ou outras tintas possíveis
de remoção.
Ausência de pó, dedadas e humidades nos móveis.
Ausência de lixos ou outros resíduos sólidos visíveis (papéis, embalagens ou outros detritos)
depositados no chão;
Não existência óbvia de areias ou pós no pavimento.
Os recipientes do lixo deverão encontrar-se higienizados / desinfectados, não possuindo quaisquer
manchas ou sujidades no seu interior e exterior.
Não existência de pó, manchas, dedadas, outros resíduos incrustados ou sujidades óbvias;
Não existência de escritos, desenhos ou outras marcas resultantes de caneta ou outras tintas possíveis
de remoção.

Especificações para Instalações Sanitárias e Ginásios
Resultados
1
1.1

Principais Características
Limpeza de metais

1.2

Limpeza de rodapés

1.3

Limpeza do pó e dedadas em locais elevados, nomeadamente nas partes
superiores de estantes, armários e outros móveis

Ausência de pó, manchas ou sujidades nos metais;
Os metais deverão apresentar, sempre que as características do material o permitam, um aspecto
polido.
Ausência de pó, manchas ou sujidades nos rodapés.
Ausência de pó e dedadas dos locais a limpar.

1.4

Limpeza profunda dos tectos

1.5

Limpeza das ombreiras das portas

1.6

Limpeza de portas interiores e exteriores

1.7

1.8

Limpeza do mobiliário com aplicação de produto adequado ao seu
abrilhantamento e/ou remoção de riscos/manchas/dedadas (não inclui
enceramento do mobiliário)
Desinfecção de recipientes do lixo

1.9

Limpeza das paredes e divisórias

1.10

Limpeza de parapeitos e vidros e interiores

Ausência de pó, dedadas, teias de arranha, manchas, marcas ou outros resíduos sólidos e líquidos
passíveis de remoção dos tectos e dos pontos de iluminação neles colocados.
Ausência de pó, manchas ou sujidades nas ombreiras das portas.
Não existência de pó, manchas, lamas e resíduos sólidos incrustados ou líquidos;
Não existência de escritos, desenhos ou outras marcas resultantes de caneta ou outras tintas possíveis
de remoção.
Ausência de pó, mancha, marca, resíduos sólidos incrustados ou líquidos derramados em todas as
superfícies do mobiliário, devendo este apresentar um aspecto abrilhantado, resultante da aplicação de
produtos adequados ao tipo de material em causa.
Os recipientes do lixo deverão encontrar-se higienizados / desinfectados, não possuindo quaisquer
manchas ou sujidades no seu interior e exterior.
Não existência de pó, manchas, dedadas, outros resíduos incrustados ou sujidades óbvias;
Não existência de escritos, desenhos ou outras marcas resultantes de caneta ou outras tintas possíveis
de remoção.
Ausência de pó, manchas, resíduos sólidos incrustados ou líquidos derramados nos parapeitos
interiores;
Não existência de dedadas, manchas ou qualquer marca de contraste nos vidros e envidraçados
interiores.

Especificações para Áreas Hospitalares*, Clínicas e Laboratoriais
Resultados
1
1.1

Principais Características
Limpeza das ombreiras das portas

1.2

Limpeza de metais

1.3

Limpeza de rodapés

1.4
1.5

Limpeza do pó e dedadas em locais elevados, nomeadamente nas partes
superiores de estantes, armários e outros móveis
Limpeza profunda dos tectos

1.6

Limpeza e desinfeção de portas interiores e exteriores

1.7

Desinfecção de telefones

1.8

Limpeza de objectos em madeira com produtos adequados à sua
protecção e lustro

1.9

Tratamento de cadeiras e sofás de pele com produtos adequados à sua
protecção e lustro

1.10

Limpeza profunda de cadeiras e sofás forrados a tecido

1.11

Desinfecção de recipientes do lixo

1.12

Limpeza e desinfeção das paredes e divisórias

1.13

1.14

Limpeza do mobiliário com aplicação de produto adequado ao seu
abrilhantamento e remoção de riscos/manchas/dedadas (não inclui
enceramento do mobiliário)
Limpeza profunda de tapetes, alcatifas e carpetes

1.15

Limpeza de parapeitos, estores e vidros e envidraçados interiores

1.16

Limpeza a fundo e desinfeção de todos os pavimentos, procedendo,
quando adequado, ao seu enceramento e polimento

1.17

Arredamento de todos os móveis de fácil deslocação, sua limpeza
completa e limpeza das paredes onde estes se encontram encostados

1.18

Limpeza dos suportes dos cortinados

Ausência de pó, manchas ou sujidades nas ombreiras das portas.
Ausência de pó, manchas ou sujidades nos metais;
Os metais deverão apresentar, sempre que as características do material o permitam, um aspecto
polido.
Ausência de pó, manchas ou sujidades nos rodapés.
Ausência de pó e dedadas dos locais a limpar.
Ausência de pó, dedadas, teias de arranha, manchas, marcas ou outros resíduos sólidos e líquidos
passíveis de remoção dos tectos e dos pontos de iluminação neles colocados.
Ausência de pó, manchas, lamas e resíduos sólidos incrustados ou líquidos;
Não existência de escritos, desenhos ou outras marcas resultantes de caneta ou outras tintas possíveis
de remoção.
Os telefones deverão encontrar-se higienizados / desinfectados, não possuindo quaisquer manchas ou
sujidades.
Não existência de dedadas, manchas, marcas, líquidos ou sujidades óbvias;
Deverão apresentar um aspecto abrilhantado, resultante da aplicação de produtos adequados ao tipo
de material em causa.
Ausência de pó, manchas, lamas, resíduos sólidos incrustados ou líquidos derramados nas cadeiras e
sofás de pele, quando susceptíveis de serem removidos;
As cadeiras e sofás de pele deverão apresentar-se protegidos e com um aspecto abrilhantado, em
resultado da aplicação de produtos adequados ao tratamento do mobiliário em causa.
Ausência de pó, manchas, lamas, resíduos sólidos incrustados ou líquidos derramados nas cadeiras e
sofás forrados a tecido, quando passíveis de serem removidos, tendo em conta o material em causa,
por lavagem, limpeza a seco ou aspiração.
Os recipientes do lixo deverão encontrar-se higienizados / desinfectados, não possuindo quaisquer
manchas ou sujidades no seu interior e exterior.
Não existência de pó, manchas, dedadas, outros resíduos incrustados ou sujidades óbvias;
Não existência de escritos, desenhos ou outras marcas resultantes de caneta ou outras tintas possíveis
de remoção.
Ausência de pó, mancha, marca, resíduos sólidos incrustados ou líquidos derramados em todas as
superfícies do mobiliário, devendo este apresentar um aspecto abrilhantado, resultante da aplicação de
produtos adequados ao tipo de material em causa.
Ausência de pó, manchas, lamas, resíduos sólidos incrustados ou líquidos derramados nos tapetes,
alcatifas e carpetes, quando possíveis de serem removidos, tendo em conta o material em causa, por
lavagem, limpeza a seco ou aspiração.
Ausência de pó, manchas, resíduos sólidos incrustados ou líquidos derramados nos parapeitos
interiores;
Não existência de dedadas, manchas ou qualquer marca de contraste nos vidros e envidraçados
interiores.
O pavimento deve apresentar um estado de limpeza que se assemelhe ao seu estado original, não
contendo resíduos ou sujidades susceptíveis de remoção e possuindo um aspecto abrilhantado,
resultante de actividades como enceramento, polimento, lavagem a seco, entre outras, de acordo com
o tipo de pavimento existente.
Ausência de pó, qualquer mancha ou sujidade incrustada em todas as superfícies de mobiliário;
Ausência de pó, manchas, dedadas, resíduos incrustados ou líquidos nas paredes onde o mobiliário se
localiza.
Ausência de pó, manchas ou sujidades nas ombreiras das portas.

* É específica da área hospital a consagração de limpeza de: a. Área semi-crítica – definida como sendo “as áreas hospitalares utilizadas por utentes e onde se realizam procedimentos
de risco reduzido, excluindo as que estão incorporadas nas áreas críticas”; e b. Área Crítica - definida como sendo “as áreas hospitalares com maior risco de transmissão de infecção,
seja pelo tipo de doentes que as ocupam (portadores de infecção grave ou doentes imunodeprimidos), ou pelo tipo de actividades nelas desenvolvidas”
Nota: não contemplam o tratamento de resíduos hospitalares e químicos, sendo responsabilidade dococontratante proceder à recolha de resíduos em ambiente hospitalar dos diversos
suportes existentes nos serviços, que contempla as seguintes atividades: 1.Encerramento e remoção do saco ; 2.Higienização dos suportes e reposição de novo saco; 3. Transporte para a
zona destinada à recolha de resíduos

Especificações para Vidros
Resultados
1

Principais Características

1.1

Limpeza de parapeitos e vidros e envidraçados interiores

1.2

Limpeza de parapeitos e vidros e envidraçados exteriores

Ausência de pó, manchas, resíduos sólidos incrustados ou líquidos derramados nos parapeitos
interiores;
Não existência de dedadas, manchas ou qualquer marca de contraste nos vidros e envidraçados
interiores.
Ausência de pó, manchas, resíduos sólidos incrustados ou líquidos derramados nos parapeitos
interiores;
Não existência de dedadas, manchas ou qualquer marca de contraste nos vidros e envidraçados
interiores.

ANEXO A.4
Especificações
Serviços de Limpeza - Limpeza Não-Programada - Lotes 9 a 24
Especificações das Acções de Limpeza Não-Programada
Resultados
1
1.1

Principais Características
Limpeza Interior e Exterior de Vidros e Estores

1.2

Limpeza de Fachadas

1.3

Limpeza de Fim de Obras

1.4

Limpeza de Estacionamentos Exeriores e Arruamentos

Ausência de pó, manchas, resíduos sólidos incrustados ou líquidos derramados nos estores exteriores;
Não existência de dedadas, manchas ou qualquer marca de contraste nos vidros exteriores.
Ausência de pó, manchas, lamas, resíduos sólidos incrustados, líquidos, tintas e graffittis de difícil
remoção.
O estabelecimento deve apresentar um estado de limpeza que se assemelhe ao seu estado original, não
contendo lixos, resíduos ou sujidades susceptíveis de remoção;
Remoção e encaminhamento para tratamento adequado de todos os materiais pós-obra
Não existência de resíduos (papéis, embalagens, outros);
Não existência de folhas das árvores depositadas no chão, com especial enfoque nas épocas de Outono
e Inverno;
Não existência de resíduos e/ou lamas quer nas sarjetas quer nas respectivas grelhas que provoque o
entupimento daquelas;
Os passeios, lancis e áreas asfaltadas não deverão apresentar manchas, lamas, pastilhas elásticas
(nomeadamente junto aos edifícios), derrames de óleo ou detritos.

ANEXO A.5
Especificações
Serviços de Limpeza - Piquete Limpeza Permanente - Lotes 9 a 24
Especificações da Limpeza Permanente (Piquete)
Quando a acção de limpeza a executar pelo trabalhador de piquete for uma das acções definidas para a Limpeza Regular ou para a Limpeza Profunda, as
características, o resultado esperado e a sua importância relativa serão aqueles que se encontram especificados para Limpeza Regular ou para a Limpeza
Profunda.

