
              CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE
                DO VALE DO RIBEIRA

                      HOSPITAL REGIONAL “DR. LEOPOLDO BEVILACQUA”
                       Rua dos Expedicionários, 140–CEP: 11930-000–Pariquera-Açu/SP
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                             Filial: CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO VALE DO RIBEIRA
                       HOSPITAL REGIONAL DE ITANHAÉM

                    Av. Rui Barbosa, 541–CEP: 11740-000–Itanhaém/SP–Fone: (13) 3421-1900–C.N.P.J.: 57.740.490/0002-60

RECIBO DE RETIRADA DE EDITAL PELA INTERNET

PREGÃO (PRESENCIAL) N.º 067/13
PROCESSO N.° 090/13
OBJETO:   PRESTAÇÃO DE  SERVIÇOS  DE  LAVANDERIA  HOSPITALAR  NAS 
DEPENDÊNCIAS DO HOSPITAL REGIONAL “DR. LEOPOLDO BEVILACQUA” – HRLB.

RAZÃO SOCIAL: ________________________________________________________

CNPJ. N.°: _____________________________________________________________

ENDEREÇO:____________________________________________________________

E-MAIL:________________________________________________________________

CIDADE: _____________ ESTADO: ____ FONE: ____________ FAX: _____________

PESSOA PARACONTATO: ________________________________________________

DECLARO  QUE  RETIREI  JUNTO  A  INTERNET, 
INTEGRALMENTE O EDITAL DA LICITAÇÃO ACIMA IDENTIFICADA.

LOCAL: ___________________, ______ DE _____________ 2013.

_______________________________
ASSINATURA

Senhor Licitante,

Visando comunicação futura  entre o CONSAÚDE e sua empresa, 
solicitamos a Vossa Senhoria, preencher o recibo de retirada do edital e remeter ao Serviço 
de  Suprimento,  pelo  e-mail:  licitacoes@consaude.org.br     ou  alternativamente  pelo  fax: 
(0**13) 3856-9609. 

A não remessa do recibo exime o CONSAÚDE, da responsabilidade 
da comunicação  por  meio de fax  ou e-mail  de eventuais  esclarecimentos  e retificações 
ocorridas no instrumento convocatório, bem como de quaisquer informações adicionais, não 
cabendo posteriormente qualquer reclamação.

Recomendamos, ainda, consultas à referida página para eventuais 
comunicações e/ou esclarecimentos disponibilizados acerca do processo licitatório.
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EDITAL DE PREGÃO (PRESENCIAL) n° 067/13
PROCESSO N° 090/13
DATA DA REALIZAÇÃO: 22/11/2013
HORÁRIO: 14:00 horas
LOCAL: Sala de Reuniões do Serviço de Suprimento do CONSAÚDE
ENDEREÇO: Rua Pedro Bonne, 508,centro – Pariquera-Açu/SP.

A Senhora MARIA CÁRMEN AMARANTE BOTELHO, Diretora Superintendente do 
Consórcio Intermunicipal de Saúde do Vale do Ribeira, no uso de suas atribuições legais, 
torna público que se acha aberta, nesta unidade, licitação na modalidade PREGÃO (Presen-
cial), do tipo MENOR PREÇO GLOBAL – Processo nº 090/13, sob o regime de empreitada 
por preços unitários, que será regida pela Lei Federal nº. 10.520, de 17 de julho de 2002, 
aplicando-se, subsidiariamente, no que couberem, as disposições da Lei Federal nº. 8.666, 
de 21 de junho de 1993, da Lei Estadual nº. 6.544, de 22 de novembro de 1989, e suas alte-
rações e da Lei Complementar nº. 123, de 14 de dezembro de 2006.

As propostas deverão obedecer às especificações deste instrumento convocatório 
e seus anexos, que dele fazem parte integrante.

Os envelopes contendo a proposta e os documentos de habilitação serão recebidos 
no endereço acima mencionado, na sessão pública de processamento do Pregão, após o 
credenciamento dos interessados que se apresentarem para participar do certame.

A sessão de processamento do pregão será realizada no Serviço de Suprimento 
do CONSAÚDE, sito à Rua Pedro Bonne, 508, centro, Pariquera-Açu/SP, iniciando-se no 
dia 22/11/2013, às 14:00 horas, e será conduzida pelo Pregoeiro com o auxílio da Equipe 
de Apoio, designados nos autos do processo em epígrafe.

I - DO OBJETO

1  -  A  presente  licitação  tem  por  objeto  a  contratação  de  empresa  especializada  para 
prestação  de  serviços  de  LAVANDERIA  HOSPITALAR  NAS  DEPENDÊNCIAS  DO 
HOSPITAL  REGIONAL  “DR.  LEOPOLDO  BEVILACQUA”,  conforme  especificações 
constantes do Memorial Descritivo, que integra este Edital, como ANEXO I.

1.2  -  A vistoria  técnica  é  obrigatória:  O  licitante  interessado  em  participar  deste 
certame deverá vistoriar,  com o acompanhamento de servidor deste Consórcio,  o local 
onde  serão  executados  os  serviços,  durante  o  período  compreendido  entre  a  data  de 
publicação  deste  edital  e  o  dia  anterior  aquele  previsto  para  a  abertura  dos envelopes 
documentação, mediante prévio agendamento de horário junto à Diretoria Administrativa do 
Hospital Regional “Dr. Leopoldo Bevilacqua”, através do telefone: (13) 3421-9600 – Ramal 
9662, com Sr. Carlos Augusto da Silva. 

II - DA PARTICIPAÇÃO:

1 - Poderão participar do certame todos os interessados do ramo de atividade pertinente ao 
objeto da contratação que atenderem a todas as exigências deste Edital e seus anexos.
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III - DO CREDENCIAMENTO

1 - Para o credenciamento deverão ser apresentados os seguintes documentos:

a) tratando-se de representante legal, o estatuto social, contrato social ou outro instrumento 
de registro comercial, registrado na Junta Comercial ou, tratando-se de sociedades civis, o 
ato  constitutivo  registrado  no  Cartório  de  Registro  Civil  de  Pessoas  Jurídicas,  no  qual 
estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência 
de tal investidura.

b) tratando-se de procurador,  a procuração por instrumento público ou particular, da qual 
constem  poderes  específicos  para  formular  lances,  negociar  preço,  interpor  recursos  e 
desistir  de  sua  interposição  e  praticar  todos  os  demais  atos  pertinentes  ao  certame 
acompanhado  do  correspondente  documento,  dentre  os  indicados  na  alínea  "a",  que 
comprove os poderes do mandante para a outorga.

c) O licitante que não contar com representante presente na sessão ou, ainda que presente, 
não  puder  praticar  atos  em  seu  nome  por  conta  da  apresentação  de  documentação 
defeituosa, ficará impedido de participar da fase de lances verbais, de negociar preços, de 
declarar  a  intenção  de  interpor  ou  de  renunciar  ao  direito  de  interpor  recurso,  ficando 
mantido, portanto, o preço apresentado na proposta escrita, que há de ser considerada para 
efeito de ordenação das propostas e apuração do menor preço.

1.1 – Quanto às microempresas e empresas de pequeno porte:

a) Para  qualificação  como  microempresa  ou  empresa  de  pequeno  porte,  as  empresas 
deverão apresentar, fora dos Envelopes nºs 1 e 2, DECLARAÇÃO de acordo com o modelo 
estabelecido  no  ANEXO  VII do  Edital,  acompanhada  de  Certidão  expedida  pela  junta 
comercial (simplificada ou específica), conforme artigo 8º da Instrução Normativa nº 103, de 
30  de  abril  de  2007,  do  Departamento  Nacional  de  Registro  do  Comércio  –  DNRC, 
comprovando o seu enquadramento, nos termos da Lei Complementar Federal nº 123/06, 
especialmente em seu artigo 3º, assim demonstrando que está apta a exercer o direito de 
preferência, estabelecido nos artigos 42 a 49.

2 - O representante legal e o procurador deverão identificar-se exibindo documento oficial 
de identificação que contenha foto.

3 - Será admitido apenas 01 (um) representante para cada licitante credenciada, sendo que 
cada um deles deverá representar apenas uma credenciada.

4 -  A ausência do Credenciado em qualquer  momento da sessão,  importará a imediata 
exclusão da licitante por ele representado, salvo autorização expressa do Pregoeiro.

IV - DA FORMA DE APRESENTAÇÃO DA DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO 
AOS  REQUISITOS  DE  HABILITAÇÃO,  DA  PROPOSTA  E  DOS  DOCUMENTOS  DE 
HABILITAÇÃO.
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1 - A declaração de pleno atendimento aos requisitos de habilitação de acordo com modelo 
estabelecido no ANEXO II ao Edital deverá ser apresentada fora dos Envelopes nºs 1 e 2.

2  -  A  proposta  e  os  documentos  para  habilitação  deverão  ser  apresentados, 
separadamente,  em  02  envelopes  fechados  e  indevassáveis,  contendo  em  sua  parte 
externa, além do nome da proponente, os seguintes dizeres:

Envelope nº 1 – Proposta
Pregão nº 067/13
Processo nº 090/13

Envelope nº 2 – Habilitação
Pregão nº 067/13
Processo nº 090/13

3 - A PROPOSTA DE PREÇOS e os documentos referentes deverão ser apresentados em 
1  (uma)  via,  redigida  com  clareza,  em  língua  portuguesa,  salvo  quanto  às  expressões 
técnicas  de  uso  corrente,  sem  rasuras  ou  entrelinhas  que  prejudiquem  sua  análise, 
preferencialmente  encadernadas ou preparadas em pasta,  para  que não existam folhas 
soltas, numeradas, devidamente fechada, datada e assinada na última folha  e rubricada 
nas demais pelo representante legal ou pelo Procurador, juntando-se a Procuração.

4 -  Os  documentos  necessários  à  habilitação  deverão  ser  apresentados,  por  qualquer 
processo de cópia autenticada por Tabelião de Notas, cópia acompanhada do original para 
autenticação  pelo  Pregoeiro  ou por  membro  da Equipe  de Apoio,  cópia  autenticada  de 
publicação por órgão da Imprensa Oficial, conforme artigo 32 da Lei Federal nº 8666/93, 
atualizada pela Lei Federal nº 8.883/94, ou ainda emitidos via internet,  preferencialmente 
encadernados ou preparados  em pasta, para que não existam documentos soltos.

4.1 - A aceitação da documentação emitida via internet, ficará condicionada à à verificação 
da sua autenticidade pelo PREGOEIRO ou membro da Equipe de Apoio.

V – DA PROPOSTA COMERCIAL

1 - A proposta de preço deverá apresentar:

a) número do Processo e número deste PREGÃO;

b)  razão  social  da  proponente,  CNPJ,  Inscrição  estadual/municipal,  endereço  completo, 
telefone, fax e endereço eletrônico (e-mail), se houver;

c) descrição do objeto do PREGÃO, em conformidade com as especificações do Memorial 
Descritivo -  ANEXO I; a descrição referida deve ser firme e precisa,  sem alternativa de 
preços ou qualquer outra condição que induza o julgamento a ter mais de um resultado;

d) prazo de validade da proposta não inferior a 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data 
de sua apresentação;
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e) preço unitário, total do item e preço global, para a execução dos serviços, conforme 
especificados no  ANEXO I,  expressos em moeda corrente nacional,  em algarismo e por 
extenso,  sem  inclusão  de  qualquer  encargo  financeiro  ou  previsão  inflacionária;  e  já 
contemplado além do lucro, todos os custos diretos e indiretos, mão de obra, ferramental 
básico, impostos, e tributos de qualquer natureza. 

e.1) o preço ofertado deverá ser apresentado com precisão de duas casas decimais.

2 - Não será admitida cotação inferior à quantidade prevista neste Edital.

3 - A PROPOSTA DE PREÇOS deverá estar acompanhada dos seguintes documentos:

a) PLANILHA DE PREÇOS, conforme ANEXO III, preenchida em todos os itens, com seus 
respectivos preços unitários e totais, grafados em moeda corrente nacional, assinada pelo 
representante legal da LICITANTE.

b) Declaração contendo todos os dados para contato com a empresa, no documento deve 
constar nome, endereço, telefone, e-mail, para contado com as seguintes áreas: comercial, 
faturamento, licitação e diretoria;

5 - Desde que as exigências da proposta de preços sejam supridas na planilha de preços ou 
vice versa, nada impede que a licitante apresente apenas um documento para suprir  os 
itens V.1 e V.2 “a”.

VI - DO CONTEÚDO DO ENVELOPE “DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO”

1 -  O  Envelope  "Documentos  de  Habilitação"  deverá  conter  os  documentos  a  seguir 
relacionados os quais dizem respeito a:

1.1 - HABILITAÇÃO JURÍDICA

a) Registro empresarial na Junta Comercial, no caso de empresário individual; 

b) Registro  na  Organização  das  Cooperativas  Brasileiras  ou  na  entidade  estadual,  se 
houver, tratando-se de cooperativas; 

c) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social atualizado e registrado na Junta Comercial,  
em se tratando de sociedade empresária ou cooperativa; 

d) Documentos  de  eleição  ou  designação  dos  atuais  administradores,  tratando-se  de 
sociedades empresárias ou cooperativas; 

e) Ato constitutivo atualizado e registrado no Registro Civil de Pessoas Jurídicas tratando-se 
de sociedades não empresária, acompanhado de prova da diretoria em exercício; 

f) Decreto de autorização e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido 
pelo órgão competente, tratando-se de cooperativa, nos termos do artigo 107 da Lei federal 
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nº 5.764, de 16/12/1971, ou empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no país, 
quando a atividade assim o exigir.

1.2 - REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda 
(CNPJ);

b)  Prova  de  inscrição  no  Cadastro  de  Contribuintes  Estadual  ou  Municipal,  se  houver, 
relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível 
com o objeto deste certame;

c)  Certidão Conjunta Negativa de Débitos  ou  Certidão Conjunta Positiva com Efeitos de 
Negativa, relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, expedida pela Secretaria 
da Receita Federal; e

d)  Certidão de regularidade de débito com a Fazenda Estadual, da sede ou domicílio da 
licitante ou declaração de isenção ou de não incidência assinada pelo representante legal 
do licitante, sob as penas da lei.

e)  Prova  de  regularidade  perante  o  Sistema  de  Seguridade  Social  –  INSS mediante  a 
apresentação da CND - Certidão Negativa de Débito  ou  CPD-EN - Certidão Positiva de 
Débito com Efeitos de Negativa;
  
f)  Prova de regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), por 
meio da apresentação do CRF - Certificado de Regularidade do FGTS;

g) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a 
apresentação de certidão 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, conforme Lei Federal 
nº 12.440, de 7 de julho de 2011.

 
1.3 - QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA

a) Certidão  negativa  de  falência  ou  concordata  e  recuperação  judicial  ou  extrajudicial 
expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, ou de execução patrimonial, expedida 
pelo distribuidor do domicílio da pessoa jurídica.

b) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e 
apresentados  na  forma  da  lei,  que  comprovem  a  boa  situação  financeira  da  empresa, 
vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados 
por índices oficiais quando encerrados há mais de 03 (três) meses da data de apresentação 
da proposta, observadas as seguintes previsões:

c)  A empresa  interessada  não  obrigada  a  publicar  o  balanço,  porém  obrigada  à  sua 
elaboração, deverá:
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c.1)  Apresentar  cópia  legível  das  páginas  do  LIVRO  DIÁRIO,  no  qual  tenham  sido 
transcritos o Balanço e a Demonstração de Resultados do exercício;

c.2)  Apresentar a documentação assinada pelos sócios e pelo contador responsável, com 
os  respectivos  termos  de  abertura  e  de  encerramento  do  livro  registrados  na  Junta 
Comercial;

d)  A empresa interessada  obrigada  a publicar o balanço deverá apresentar a respectiva 
prova e a certidão de arquivamento na Junta Comercial;

e)  A verificação da boa situação financeira do licitante será feita mediante a apuração de 
dois indicadores contábeis:

e.1) Quociente de Liquidez Geral (QLG), assim composto:

QLG = AC + RLP
           PC + ELP

Onde:

AC é o ativo circulante;
RLP é o realizável em longo prazo;
PC é o passivo circulante;
ELP é o exigível em longo prazo.

e.2) Quociente de Liquidez Corrente (QLC), assim composto:

QLC = AC
            PC
Onde:
AC é o ativo circulante;
PC é o passivo circulante;

e.3)  Os resultados das operações deverão ser igual  ou superior  a  1 (um)  para os 
subitens “e.1” (QLG) e “e.2” (QLC);

f) Caso o licitante não alcance os resultados solicitados para os índices de liquidez, poderá 
ainda, alternativamente, comprovar patrimônio líquido mínimo de R$ 76.800,00 (setenta e 
seis mil e oitocentos reais), devendo a comprovação ser feita relativamente à data da apre-
sentação da proposta, na forma da lei, admitida a atualização para esta data através de ín-
dices oficiais.

g)  As empresas dispensadas da elaboração de demonstrações contábeis completas e as 
demais empresas não optantes pelo sistema de apuração do lucro real, deverão apresentar:

g1) Fotocópia do Livro Caixa, conforme disposições legais;
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g2) Cópia da Declaração Econômico-Fiscal da pessoa jurídica;

h) Se a licitante tiver sido constituída a menos de 1 (um) ano, a documentação referida nas 
alíneas “b” e “c” deste subitem 1.3 deverá ser substituída pela demonstração contábil 
relativa ao período de funcionamento.

1.4 - QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

a) Atestado(s) de Capacidade Operacional, em cópia autenticada por cartório competente, 
fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, em nome e a favor da empresa 
licitante,  que  comprove  a  sua  aptidão  para  o  desempenho  de  atividade  pertinente  e 
compatível  em  característica  com  o  objeto  da  licitação,  ou  seja,  LAVANDERIA 
HOSPITALAR.

a.1)   Será considerado “compatível” com o objeto desta licitação, o atestado ou 
a somatória de atestados comprobatórios de execução simultânea, pela licitante 
de  no  mínimo  50%  do  quantitativo  global,  previsto  no  Memorial  Descritivo- 
Anexo I.

Nota 1: O(s) atestado(s) deverá(ão) conter:
• Prazo contratual data de início e término;
• Local da prestação dos serviços;
• Natureza da prestação dos serviços;
• Quantidade  de  processamento  das  roupas  hospitalares  no prazo de vigência  do 

contrato, bem como a média mensal;
• Caracterização do bom desempenho do licitante;
• Outros dados característicos e,
• A  identificação  da  pessoa  jurídica  emitente  bem  como  o  nome  e  o  cargo  do 

signatário.

b)  Indicação  do  Responsável  Técnico,  acompanhando  do  correspondente  registro  no 
Conselho Regional competente;

b.1)  O  profissional  deverá  fazer  parte  do  quadro  permanente  da  empresa  na  data  da 
primeira sessão pública da Licitação, na condição de: empregado; sócio, diretor, ou contrato 
de prestação de serviços;

c) Atestado de Vistoria,  fornecido pelo CONSAÚDE, comprovando  que  a Licitante visitou  o local  
onde serão executados os serviços e tomou conhecimento de todos os aspectos que possam influir  
direta ou indiretamente na execução destes.

1.5 - OUTRAS COMPROVAÇÕES

1.5.1 Declaração  subscrita  por  representante  legal  da  licitante,  elaborada  em  papel 
timbrado, atestando que:
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a) se encontra em situação regular perante o Ministério do Trabalho, conforme anexo ao 
Decreto Estadual nº. 42.911, de 06 de março de 1998, (anexo V deste Edital).

b) inexiste impedimento legal para licitar ou contratar com a Administração, inclusive em 
virtude das disposições da lei estadual nº 10.218, de 12 de fevereiro de.1999.

2 - DISPOSIÇÕES GERAIS DA HABILITAÇÃO

2.1 -  Na  hipótese  de  não  constar  prazo  de  validade  nas  certidões  apresentadas,  a 
Administração aceitará  como válidas  as  expedidas até  90 (noventa)  dias imediatamente 
anteriores à data de apresentação das propostas.

2.2 -  Os  documentos  deverão,  preferencialmente,  ser  apresentados  ordenadamente  e 
numerado sequencialmente por subitem da habilitação, de modo a facilitar sua análise.

2.3 - Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documentos em substituição 
aos documentos ora exigidos.

VII - DO PROCEDIMENTO E DO JULGAMENTO

1 - No horário e local indicados no preâmbulo, será aberta a sessão de processamento do 
Pregão,  iniciando-se com o credenciamento  dos interessados em participar  do certame, 
com duração mínima de 30 minutos.

2 -  Após  os  respectivos  credenciamentos,  as  licitantes  entregarão  ao  Pregoeiro  a 
declaração  de  pleno  atendimento  aos  requisitos  de  habilitação,  de  acordo  com  o 
estabelecido no Anexo II ao Edital e, em envelopes separados, a proposta de preços e os 
documentos de habilitação.

2.1 – Iniciada a abertura do primeiro envelope proposta, estará encerrado o credenciamento 
e, por consequência, a possibilidade de admissão de novos participantes no certame. 

3 -  A  análise  das  propostas  pelo  Pregoeiro  visará  ao  atendimento  das  condições 
estabelecidas neste Edital e seus anexos, sendo desclassificadas as propostas:

a) - cujo objeto não atenda as especificações, prazos e condições fixados no Edital,

b) - que apresentem preço baseado exclusivamente em proposta dos demais licitantes.

3.1 -  No  tocante  aos  preços,  as  propostas  serão  verificadas  quanto  à  exatidão  das 
operações aritméticas que conduziram ao valor total orçado, procedendo-se às correções 
no caso de eventuais erros, tomando-se como corretos os preços unitários. As correções 
efetuadas serão consideradas para apuração do valor da proposta.

3.2 -  Serão desconsideradas ofertas ou vantagens baseadas nas propostas das demais 
licitantes.
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3.3 - Se a licitante for cooperativa de trabalho, para fins de aferição do preço ofertado, será 
acrescido  ao  valor  dos  serviços,  o  percentual  de  15%  (quinze  por  cento)  a  título  de 
contribuição previdenciária,  que constitui obrigação da Administração contratante (art. 22, 
inc. IV, Lei federal n° 8.212, de 24/06/1991, com a redação introduzida pela Lei federal n° 
9.876, de 26/11/1999, c/c o art. 15, inc. I, Lei federal n° 8.212/91).

4 -  As propostas não desclassificadas serão selecionadas para a etapa de lances,  com 
observância dos seguintes critérios:

a) - seleção da proposta de menor preço e as demais com preços até 10% (dez por cento) 
superiores àquela;

b) - não havendo pelo menos 03 (três) preços na condição definida na alínea anterior, serão 
selecionadas  as  propostas  que  apresentarem os menores  preços,  até  o  máximo de 03 
(três).  No caso de empate nos preços,  serão admitidas todas as propostas  empatadas, 
independentemente do número de licitantes. 

4.1 –  Para  efeito  de  seleção  será  considerado  o  valor  global  da  proposta,  para  a 
prestação dos serviços no período de 12 (doze) meses.

5 - O Pregoeiro convidará individualmente os autores das propostas selecionadas a formular 
lances de forma sequencial, a partir do autor da proposta de maior preço e os demais em 
ordem  decrescente  de  valor,  decidindo-se  por  meio  de  sorteio  no  caso  de  empate  de 
preços.

5.1 -  A licitante sorteada em primeiro lugar poderá escolher a posição na ordenação de 
lances,  em  relação  aos  demais  empatados,  e  assim  sucessivamente  até  a  definição 
completa da ordem de lances.

6 -  Os lances deverão ser  formulados em valores distintos  e decrescentes,  inferiores  à 
proposta de menor preço, observada a redução mínima entre os lances de  R$ 3.840,00, 
(três mil oitocentos e quarenta reais), aplicável inclusive em relação ao primeiro. A aplicação 
do valor de redução mínima entre os lances incidirá sobre o valor global da proposta.

7 -  A etapa de lances será considerada encerrada quando todos os participantes dessa 
etapa declinarem da formulação de lances. 

8 -  Encerrada  a  etapa de lances,  serão classificadas  as propostas  selecionadas  e  não 
selecionadas para essa etapa,  na ordem crescente de valores,  considerando-se para as 
selecionadas, o último preço ofertado. Com base nessa classificação, será assegurada às 
licitantes  microempresas  e  empresas  de  pequeno  porte  preferência  à  contratação, 
observadas as seguintes regras: 

8.1 - O pregoeiro convocará a microempresa ou empresa de pequeno porte, detentora da 
proposta de menor valor, dentre aquelas cujos valores sejam iguais ou superiores até 5% 
(cinco por cento) ao valor da proposta melhor classificada, para que apresente preço inferior 
ao da melhor classificada, no prazo de 5 (cinco) minutos, sob pena de preclusão do direito 
de preferência. 
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8.1.1 - A convocação será feita mediante sorteio, no caso de haver propostas empatadas, 
nas condições do subitem 8.1. 

8.2 - Não havendo a apresentação de novo preço,  inferior  ao preço da proposta melhor 
classificada,  serão  convocadas  para  o  exercício  do  direito  de  preferência,  respeitada  a 
ordem de classificação,  as demais microempresas e empresas de pequeno porte,  cujos 
valores das propostas, se enquadrem nas condições indicadas no subitem 8.1.

8.3 -  Caso a detentora da melhor  oferta,  de acordo com a classificação de que trata o 
subitem 8, seja microempresa ou empresa de pequeno porte, não será assegurado o direito 
de preferência, passando-se, desde logo, à negociação do preço. 

9 - O pregoeiro poderá negociar com o autor da oferta de menor valor, obtida com base nas 
disposições dos subitens 8.1 e 8.2, ou, na falta desta, com base na classificação de que 
trata o subitem 8, com vistas à redução do preço. 

10 - Após a negociação, se houver o Pregoeiro examinará a aceitabilidade do menor preço, 
decidindo motivadamente a respeito. 

10.2 -  O  Pregoeiro  poderá  a  qualquer  momento  solicitar  às  licitantes  a  composição  de 
preços  unitários  de  serviços  e/ou  de  materiais/equipamentos,  bem  como  os  demais 
esclarecimentos que julgar necessário.

11 - Considerada aceitável a oferta de menor preço, será aberto o envelope contendo os 
documentos de habilitação de seu autor.

12 - Eventuais falhas, omissões ou outras irregularidades nos documentos de habilitação 
poderão ser saneadas na sessão pública de processamento do Pregão, até a decisão sobre 
a habilitação, inclusive mediante: 

a) substituição e apresentação de documentos ou 

b) verificação efetuada por meio eletrônico hábil de informações. 

12.1 - A verificação será certificada pelo Pregoeiro e deverão ser anexados aos autos os 
documentos passíveis de obtenção por meio eletrônico, salvo impossibilidade devidamente 
justificada. 

12.2 - A Administração não se responsabilizará pela eventual indisponibilidade dos meios 
eletrônicos,  no  momento  da  verificação.  Ocorrendo  essa  indisponibilidade  e  não  sendo 
apresentados os documentos alcançados pela verificação, a licitante será inabilitada. 

12.3 - Para habilitação de microempresas ou empresas de pequeno porte, não será exigida 
comprovação de regularidade fiscal, mas será obrigatória a apresentação dos documentos 
indicados no subitem 1.2, alíneas "a" a "e" do item VI deste Edital, ainda que os mesmos 
veiculem restrições impeditivas à referida comprovação. 
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12.3.1 -  Para  efeito  de  assinatura  do  contrato,  a  licitante  habilitada  nas  condições  do 
subitem  12.3  deste  item  VII  deverá  comprovar  sua  regularidade  fiscal,  sob  pena  de 
decadência do direito à contratação, sem prejuízo da aplicação das sanções cabíveis. 

12.3.2 - A comprovação de que trata o subitem 12.3.1 deste item VII deverá ser efetuada 
mediante a apresentação das competentes certidões negativas de débitos, ou positivas com 
efeitos de negativas, no prazo de 02 (dois) dias úteis, contado a partir do momento em que 
a licitante for declarada vencedora do certame, prorrogável por igual período, a critério da 
Administração. 

13 - Constatado o atendimento dos requisitos de habilitação previstos neste edital, a licitante 
será habilitada e declarada vencedora do certame. 

14 -  Se  a  oferta  não  for  aceitável,  ou  se  a  licitante  desatender  as  exigências  para  a 
habilitação, o Pregoeiro, respeitada a ordem de classificação de que trata o subitem 8 deste 
item VII,  examinará  a oferta  subsequente  de menor  preço,  negociará  com o seu autor, 
decidirá  sobre  a  sua  aceitabilidade  e,  em  caso  positivo,  verificará  as  condições  de 
habilitação e assim sucessivamente,  até a apuração de uma oferta  aceitável  cujo  autor 
atenda os requisitos de habilitação, caso em que será declarado vencedor. 

15 – O Pregoeiro, na fase de julgamento, poderá promover quaisquer diligências julgadas 
necessárias  à  análise  das  propostas,  da  documentação,  e  declarações  apresentadas, 
devendo  os  licitantes  atender  às  solicitações  no  prazo  por  ele  estipulado,  contado  do 
recebimento da convocação.

16 –  Se  não  houver  tempo  suficiente  para  abertura  dos  envelopes  Proposta  e 
Documentação  em  um  único  momento,  ou,  ainda,  se  os  trabalhos  não  puderem  ser 
concluídos e/ou surgirem dúvidas que não possam ser dirimidas de imediato, os motivos 
serão  consignados  em  ata  e  a  continuação  dar-se-á  em  sessão  a  ser  convocada 
posteriormente.

VIII - DO RECURSO, DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO.

1 -  No  final  da  sessão,  a  licitante  que  quiser  recorrer  deverá  manifestar  imediata  e 
motivadamente a sua intenção, abrindo-se então o prazo de 3 (três) dias para apresentação 
de memoriais,  ficando as demais licitantes desde logo intimadas para apresentar contra-
razões  em  igual  número  de  dias,  que  começarão  a  correr  no  término  do  prazo  do 
recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos.

2 - A ausência de manifestação imediata e motivada da licitante importará a decadência do 
direito de recurso, a adjudicação do objeto do certame pelo Pregoeiro à licitante vencedora 
e o encaminhamento do processo à autoridade competente para a homologação.

3 - Interposto o recurso, o Pregoeiro poderá reconsiderar a sua decisão ou encaminhá-lo 
devidamente informado à autoridade competente.
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4 - Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade 
competente  adjudicará  o  objeto  do  certame  à  licitante  vencedora  e  homologará  o 
procedimento. 

5 - O recurso terá efeito suspensivo e o seu acolhimento importará a invalidação dos atos 
insuscetíveis de aproveitamento.

6 - A adjudicação será feita pela totalidade do objeto. 

IX - DO LOCAL E DAS CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

1 - O objeto desta licitação deverá ser executado nas dependências do Hospital Regional 
“Dr. Leopoldo Bevilacqua”, na Rua dos Expedicionários, 140, centro, Pariquera-Açu/SP em 
conformidade com o estabelecido no Memorial Descritivo,  Anexo I do Edital, correndo por 
conta da Contratada as despesas de seguros, transporte, tributos, encargos trabalhistas e 
previdenciários decorrentes da execução do objeto do contrato.

X – DOS PAGAMENTOS E DO REAJUSTE DE PREÇOS

1 –  Os pagamentos serão realizados em conformidade com o previsto na Cláusula X da 
minuta de contrato, anexo IV do Edital.

2  -  Para  o  reajustamento  dos  preços  unitários  contratados,  deverá  ser  observada  a 
legislação vigente, em especial o Decreto Estadual nº 48.326, de 12/12/03 e as disposições 
da Resolução CC -79, de 12/12/03.

Formula paramétrica 

              IPC -1   
R = Po[(            )] 
               
               IPCo

Onde: 

R= parcela de reajuste;

Po = preço inicial do contrato no mês de referência dos preços, ou  preço do contrato no 

mês de aplicação do último reajuste; 

IPC/IPCo = variação do IPC FIPE - Índice de Preço ao Consumidor,  ocorrida entre o 

mês  de  referência  de  preços,  ou  o  mês  do  último  reajuste  aplicado,  e  o  mês  de 

aplicação do reajuste. 

A  periodicidade  anual  será  contada  a  partir  da  data  de  apresentação  da  proposta. 
Considera-se como data de apresentação da proposta o último dia de prazo previsto para 
sua entrega.
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XI - DA CONTRATAÇÃO

1 - A contratação decorrente desta licitação será formalizada mediante celebração de termo 
de contrato, cuja minuta integra este Edital como Anexo IV.

1.1 - Se, por ocasião da formalização do contrato, as certidões de regularidade de débito da 
Adjudicatária  perante  o Sistema de Seguridade Social  (INSS),  o Fundo de Garantia  por 
Tempo de Serviço (FGTS) e a Fazenda Nacional,  estiverem com os prazos de validade 
vencidos, o órgão licitante verificará a situação por meio eletrônico hábil de informações, 
certificando nos autos do processo a regularidade e anexando os documentos passíveis de 
obtenção por tais meios, salvo impossibilidade devidamente justificada.

1.2 -  Se  não  for  possível  atualizá-las  por  meio  eletrônico  hábil  de  informações  a 
Adjudicatária  será  notificada  para,  no  prazo  de  02  (dois)  dias  úteis,  comprovar  a  sua 
situação de regularidade de que trata o subitem 1.1 do item XII, mediante a apresentação 
das certidões respectivas, com prazos de validade em vigência, sob pena de a contratação 
não se realizar. 

2 -  A  adjudicatária  deverá  no  prazo  de  10  (dez)  dias  corridos  contados  da  data  da 
convocação, comparecer no Serviço de Suprimento do CONSAÚDE, à Rua Pedro Bonne, 
508, centro, Pariquera-Açu/SP, para assinar o termo de contrato.

3 -  Quando  a  Adjudicatária  deixar  de comprovar  a  regularidade  fiscal,  nos  moldes  dos 
subitens 12.3.1 e 12.3.2, do item VII ou, convocada dentro do prazo de validade de sua 
proposta, não apresentar a situação regular de que trata o subitem 1.1 deste item XII, ou se 
recusar  a  assinar  o  contrato,  serão  convocadas  as  demais  licitantes  classificadas  para 
participar de nova sessão pública do Pregão, com vistas à celebração da contratação.

3.1 - Essa nova sessão será realizada em prazo não inferior a 3 (três) dias úteis, contados 
da divulgação do aviso.

3.2 -  A  divulgação  do  aviso  ocorrerá  por  publicação  no  Diário  Oficial  do  Consórcio  e 
endereço eletrônico: www.consaude.org.br.

3.3 - Na sessão, respeitada a ordem de classificação, observar-se-ão as disposições dos 
subitens 9 a 15, do item VII; e 1, 2 e 6 do item VIII, deste ato convocatório.

4 - O contrato será celebrado com duração de 12 (doze) meses, contados da emissão da 
Ordem de Início dos Serviços.

5 -  O  prazo  mencionado  no  subitem  anterior  poderá  ser  prorrogado  por  igual(ais)  e 
sucessivo(s) períodos, a critério da Administração, até o limite de 60 (sessenta) meses, nos 
termos e condições permitidos pela legislação vigente.

5.1 - A contratada poderá se opor à prorrogação de que trata o subitem anterior, desde que 
o faça mediante documento escrito, recepcionado pela administração em até 90 (noventa) 
dias antes  do vencimento  do contrato,  ou de cada uma das prorrogações do prazo de 
vigência.
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5.2 - As prorrogações de prazo de vigência serão formalizadas mediante celebração dos 
respectivos termos de aditamento ao contrato, respeitadas as condições prescritas na Lei 
federal nº 8.666/93.

5.3 - A não prorrogação do prazo de vigência contratual por conveniência da Administração 
não gerará a contratada, direito a qualquer espécie de indenização.

6 - Não obstante o prazo estipulado no subitem XI. 4, a vigência contratual nos exercícios 
subsequentes  ao  da  assinatura  do  contrato  estará  sujeita  à  condição  resolutiva, 
consubstanciada na existência de recursos aprovados nas respectivas Leis Orçamentárias 
de cada exercício, para atender as respectivas despesas.

7 - Ocorrendo à resolução do contrato, com base na condição estipulada no subitem XI. 6, a 
contratada não terá direito a qualquer espécie de indenização.

XII - DAS SANÇÕES PARA O CASO DE INADIMPLEMENTO

1 - Ao(s) licitante(s)/contratada(s) que praticarem quaisquer atos previstos no Artigo 7º da 
Lei Federal nº 10.520/2002, bem como do Artigo 87, da Lei Federal nº 8666/93, conforme o 
caso,  ficarão  sujeitos  às  seguintes  penalidades,  que  serão  aplicadas  mediante 
procedimento administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa.

1.1 –  Suspensão  do  direito  de  licitar  e  contratar  com  o  CONSAÚDE  –  Consórcio 
Intermunicipal de Saúde do Vale do Ribeira, pelo prazo de 05 (cinco anos).

1.2 -  Declaração de inidoneidade para licitar  ou contratar  com a Administração Pública, 
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a 
reabilitação  perante  a  própria  autoridade  que  aplicou a  penalidade,  que  será  concedida 
sempre  que  o  contratado  ressarcir  a  Administração  pelos  prejuízos  resultantes  e  após 
decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior.

1.3 - A sanções de que tratam os subitens anteriores poderão ser aplicadas juntamente com 
as  multas  previstas  na  Resolução  nº.  5/93,  de  1º  de  setembro  de  1993  (alterada  pela 
Resolução nº. 03/08),  (anexo VI deste Edital), regulamentada no âmbito do CONSAÚDE, 
pela Portaria nº 008/10, de 08/03/2010,  (anexo IX deste Edital), garantido o exercício de 
prévia e ampla defesa.

XIII - DA GARANTIA CONTRATUAL

1. Após  a  adjudicação  do  objeto  do  certame  e  até  a  data  da  contratação,  a  licitante 
vencedora deverá prestar garantia correspondente a 5 % (cinco por cento) sobre o valor da 
contratação, em conformidade com o disposto no art. 56 da Lei federal nº 8.666/1993. 

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

Rubrica 1ª................................... 2 ª.................................... Visto do Jurídico ......................................15



              CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE
                DO VALE DO RIBEIRA

                      HOSPITAL REGIONAL “DR. LEOPOLDO BEVILACQUA”
                       Rua dos Expedicionários, 140–CEP: 11930-000–Pariquera-Açu/SP

                    Fone: (13) 3856-9600–Fax: (13) 3856-9658–C.N.P.J.: 57.740.490/0001-80

                             Filial: CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO VALE DO RIBEIRA
                       HOSPITAL REGIONAL DE ITANHAÉM

                    Av. Rui Barbosa, 541–CEP: 11740-000–Itanhaém/SP–Fone: (13) 3421-1900–C.N.P.J.: 57.740.490/0002-60

1.2. A garantia prestada será restituída (e/ou liberada) após o cumprimento integral de todas 
as  obrigações  contratuais  e,  quando  em  dinheiro,  será  atualizada  monetariamente, 
conforme dispõe o § 4º do art. 56 da Lei federal nº 8.666/1993.

1.3. A  não  prestação  de  garantia  equivale  à  recusa  injustificada  para  a  contratação, 
caracterizando descumprimento total da obrigação assumida, ficando a adjudicatária sujeita 
às penalidades legalmente estabelecidas, inclusive multa, observado o disposto no Item XII.

XIV - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

1 - As normas disciplinadoras desta licitação serão interpretadas em favor da ampliação da 
disputa,  respeitada  a  igualdade  de  oportunidade  entre  os  licitantes  e  desde  que  não 
comprometam o interesse público, a finalidade e a segurança da contratação.

2 -  Das  sessões  públicas  de  processamento  do  Pregão  serão  lavradas  atas,  a  serem 
assinadas pelo pregoeiro e pelos licitantes presentes.

2.1 -  As  recusas  ou  as  impossibilidades  de  assinaturas  devem  ser  registradas 
expressamente na própria ata.

3 -  Todos os documentos de habilitação cujos envelopes foram abertos na sessão e as 
propostas serão rubricados pelo Pregoeiro e pelos licitantes presentes que desejarem.

4 - O resultado do presente certame será divulgado na imprensa Oficial do CONSAÚDE, e 
no endereço eletrônico www.consaude.org.br .

5 - Os demais atos pertinentes a esta licitação, passíveis de divulgação, serão publicados 
na Imprensa Oficial do CONSAÚDE e no endereço eletrônico www.consaude.org.br.

6 - Os envelopes contendo os documentos de habilitação dos demais licitantes ficarão à 
disposição para retirada no Serviço de Suprimento do CONSAÚDE, durante 15 (quinze) dias 
após a publicação do contrato, findos os quais poderão ser destruídos.

7  -  Até  2  (dois)   dias  úteis  anteriores  à  data  fixada  para  recebimento  das  propostas, 
qualquer  pessoa  poderá  solicitar  esclarecimentos,  providências  ou  impugnar  o  ato 
convocatório do Pregão.

7.1 - As impugnações deverão ser protocoladas até 02 (dois) dias úteis anteriores a data 
fixada  para  recebimento  das  propostas,  no  Serviço  de  Suprimento  do  CONSAÚDE  – 
SERVIÇO  DE  PROTOCOLO,  à  Rua  Pedro  Bonne,  508,  Centro,  Pariquera-Açu/SP,  no 
horário das 09:00 às 17:00 horas. 

7.2 - A petição será dirigida à autoridade subscritora do Edital, que decidirá no prazo de 1 
dia útil, anterior a data fixada para recebimento das propostas.

7.3 -  Acolhida  a  petição  contra  o  ato  convocatório,  será  designada  nova  data  para  a 
realização do certame.
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8 – A entrega da proposta, sem que tenha sido tempestivamente impugnado este Edital, 
implicará na plena aceitação, por parte das interessadas, das condições nele estabelecidas. 

9 - Os casos omissos do presente Pregão serão solucionados pelo Pregoeiro.

10 - Integram o presente Edital:

Anexo I – Memorial Descritivo;
Anexo II - Modelo de Declaração de Pleno Atendimento aos Requisitos de Habilitação;
Anexo III – Planilha Orçamentária;
Anexo IV - Minuta de Contrato;
Anexo V - Declaração de regularidade perante o Ministério do Trabalho;
Anexo VI - Cópia da Resolução nº. 5/93, de 1º de setembro de 1993;
Anexo VII – Declaração de Microempresa ou empresa de Pequeno Porte;
Anexo VIII - Termo de Ciência e Notificação;
Anexo IX – Portaria nº 008/10, de 08/03/2010 – (mencionada no Edital);
Anexo X – Modelo de Credenciamento;
Anexo XI - Justificativa dos índices de liquidez.

11 -  Para  dirimir  quaisquer  questões  decorrentes  da licitação,  não resolvidas  na esfera 
administrativa, será competente o foro da Comarca de Jacupiranga/SP pela Vara Distrital de 
Pariquera-Açu/SP.

Pariquera-Açu, 08 de novembro de 2013.

....................................................................
MARIA CÁRMEN AMARANTE BOTELHO

DIRETORA SUPERINTENDENTE
CONSAÚDE

VISTO E APROVADO:

......................................................................
AMÉLIA  AUGUSTA SIMI CALAZANS GODKE

 PROCURADORIA JURÍDICA/CONSAÚDE
OAB/SP 179.053
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ANEXO I

MEMORIAL DESCRITIVO

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVANDERIA HOSPITALAR NAS DEPENDÊNCIAS DO 
HRLB/CONSAÚDE

1 – OBJETO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS

1.1. Prestação  de  Serviços  de  Lavanderia  Hospitalar,  envolvendo  o  processamento  de 
roupas e tecidos em geral em todas as suas etapas, desde sua utilização até seu retorno 
em ideais condições de reuso, sob situações higiênico-sanitárias adequadas.

LOCAL DESCRIÇÃO

QUANTIDA
DE 

ESTIMADA 
MENSAL

QUANTIDADE 
ESTIMADA 

ANUAL

Hospital  Regional  “Dr. 
Leopoldo Bevilacqua”

Prestação  de  Serviços  de 
Lavanderia  Hospitalar  nas 
Dependências da Contratante 
para o Hospital Regional “DR. 
Leopoldo Bevilacqua”.

32.000 KG 384.000 KG

1.2. A prestação de serviços de Lavanderia Hospitalar realizar-se-á mediante a utilização 
das dependências do HRLB/CONSAÚDE, onde a roupa será processada e entregue.

1.3. O objeto inclui a coleta da roupa suja nos setores dentro do hospital; recebimento e 
lavagem da roupa suja na lavanderia; secagem e calandragem da roupa limpa; separação e 
colocação da roupa limpa na rouparia da lavanderia e após, o transporte e distribuição dos 
enxovais para dentro dos setores do hospital.

1.4. Para execução dos serviços supramencionados, a Contratada deverá garantir mão-de-
obra  especializada,  pessoal  técnico,  operacional  e  administrativo,  em número  suficiente 
para  desenvolver  todas  as  atividades  previstas,  observadas  as  normas  vigentes  de 
vigilância sanitária.

2 – DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

2.1. A  prestação  de  serviços  de  lavanderia  hospitalar  envolverá  todas  as  etapas  do 
processo  de  higienização  das  roupas,  conforme  o  padrão  estabelecido  no  Manual  de 
Processamento  de  Roupas  de  Serviço  de  Saúde:  Prevenção  e  Controle  de  Risco  da 
Agência  Nacional  de  Vigilância  Sanitária  -  2007,  que  atualiza  o  Manual  de  Lavanderia 
Hospitalar do Ministério da Saúde – 1986 e suas atualizações.

2.2.  O  processamento  das  roupas  hospitalares  será  executado  nas  instalações  da 
lavanderia do HRLB/CONSAÚDE.
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2.3. O processamento das roupas hospitalares abrange todas as etapas pelas quais  as 
roupas passam, desde sua utilização até seu retorno em ideais condições de reuso, quais 
sejam:
-Coleta da roupa suja nos setores dentro do hospital;
-Separação e retirada da roupa suja;
-Lavagem da roupa suja;
-Secagem e calandragem da roupa limpa;
-Reparos e reaproveitamento de peças danificadas;
-Separação e embalagem da roupa limpa;
-Colocação da roupa limpa na rouparia da lavanderia;
-Transporte e entrega de roupa limpa nos setores dentro do hospital.

2.3.1 - Coleta da roupa suja nos setores dentro do hospital :
• Para  a  efetiva  execução  dos  serviços  de  recebimento  de  roupas  hospitalares,  a 

Contratada deverá disponibilizar na unidade hospitalar:
• A coleta será feita nos setores dentro do hospital, por funcionários da Contratada 

devidamente treinados, uniformizados, e equipados com os EPIs -Equipamentos de 
Proteção Individual.

• A coleta será feita com a utilização de carrinhos tipo contêiner com tampa, lavável, 
com dreno para eliminação de líquidos e devidamente identificados, os quais NÃO 
devem servir à distribuição de roupas limpas.

• As  roupas  retiradas,  diariamente,  deverão  ser  devidamente  acondicionadas, 
conforme  normas  de  biossegurança  sob  supervisão  da  C.C.I.H.  –  Comissão  de 
Controle de Infecção Hospitalar.

• A  periodicidade  de  retirada  da  roupa  deverá  ser  executado  de  acordo  com  a 
demanda,  em  horário  e  número  de  vezes  suficientes  e  estabelecido  pelo 
HRLB/CONSAÚDE, de forma a cobrir a necessidade de roupas limpas, inclusive aos 
sábados, domingos e feriados.

• O transporte da roupa suja até o setor de triagem deverá ser feito por meio da “rota 
de roupa suja”, observando-se que, não haja cruzamento entre roupa limpa e roupa 
suja.

2.3.2 -Separação e retirada da roupa suja:
A roupa suja deverá ser separada seguindo critérios e técnicas estabelecidas de acordo 
com o tipo de tecido e tipo de sujidade;

• O funcionário que faz a separação da roupa deve usar máscara, proteção ocular, 
avental, botas e luvas de borracha cobrindo os braços;

• Para  diminuir  a  contaminação  dos  profissionais  e  do  ar,  a  roupa  suja  deve  ser 
manuseada com um mínimo de agitação possível. Além disto, para evitar acidentes 
com objetos perfurocortantes inadvertidamente coletados, é recomendável puxar as 
roupas pelas pontas,  cuidadosamente,  sem apertar nem recolher várias peças de 
uma vez;

• A  roupa  deverá  ser  pesada  pela  Contratada  na  presença  do  funcionário  do 
HRLB/CONSAÚDE;

• Deverá ser  elaborado um relatório  diário  pela Contratada,  informando o peso da 
roupa  retirada  –  em  quilograma  (kg).  Este  relatório  deverá  ser  aprovado  pelo 
funcionário do HRLB/CONSAÚDE;
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• O relatório citado deverá ser emitido em 02 (duas) vias, conferidas e assinadas pelos 
responsáveis pela Contratada e pelo HRLB/CONSAÚDE. Uma das vias deverá ficar 
com o responsável pelo Contratante.

• Caso  exista  diferença  entre  a  quantidade  de  roupas  apurada  pelo 
HRLB/CONSAÚDE  e  pela  Contratada,  utilizar-se-á  aquela  apurada  pelo 
HRLB/CONSAÚDE para efeitos de pagamento.

2.3.3 - Lavagem das roupas suja:
• A Contratada  deverá  utilizar  o  processo  preconizado  pela  CCIH  -  Comissão  de 

Controle  de Infecção  Hospitalar  da Unidade  e  no Manual  de  Processamento  de 
Roupas de Serviço de Saúde: Prevenção e Controle de Risco, 2007 da ANVISA-
Agência Nacional de Vigilância Sanitária;

• Os  custos  advindos  dos  equipamentos  e  do  consumo  de  produtos  químicos  e 
demais insumos do processo de lavagem, são de responsabilidade da Contratada; 
Exceto consumo de óleo diesel para o fornecimento de vapor, consumo de água e 
energia em geral;

• Para  os  produtos  químicos  a  serem  empregados  nos  processamentos,  suas 
propriedades  e  composição  química  deverão  ser  comprovadas  mediante 
apresentação  de cópia  reprográfica  autenticada:  frente  e verso do certificado  de 
registro  dos  mesmos  nas  D.I.S.A.D.S  -  Divisão  de  Produtos  Saneantes 
Domissanitários e Divisão Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde, sendo que 
a qualidade do produto deverá manter o padrão de cor ou de brancura e resistências 
dos  tecidos  que  serão  testados  a  cada  60  (sessenta)  dias.  Os  laudos  com  os 
resultados  dos  testes  de  durabilidade  dos  tecidos  deverão  ser  entregues  ao 
HRLB/CONSAÚDE semestralmente;

• A Contratada  deverá  apresentar  separadamente  as  formulações  do processo  de 
lavagem, descrevendo a operação – dosagem dos produtos, tempo de lavagem e 
temperatura da água e dos procedimentos a serem realizados para: sujeira pesada – 
sangue, fezes, pomada, etc.; sujeira leve – sem presença de secreções, retirada de 
manchas químicas e orgânicas;

• As  dosagens  dos  produtos  a  serem  utilizados  deverão  seguir  rigorosamente  às 
instruções do fabricante, visando à garantia do serviço executado e de acordo com o 
processo utilizado.

2.3.4 - Secagem e calandragem da roupa limpa:
• A pré-secagem se dará com extratores centrífugos que extrairão a água de lavagem 

residual. Estes maquinários serão dispensados sempre que o sistema de lavagem 
for efetuado, por meio de lavadora extratora;

• A secagem se dará por meio de secadores rotativos e, depois, enviada a área de 
acabamentos;

• Toda  roupa  limpa  deverá  ser  calandrada  ou  prensada  a  vapor,  à  exceção  das 
felpudas e roupas cirúrgicas que deverão ser entregues dobradas tecnicamente. As 
roupas cirúrgicas deverão ser embaladas e empacotadas prontas para o processo 
de esterilização;

• As roupas que não serão passadas na calandra serão encaminhadas aos secadores 
onde serão colocadas e secas conforme o tipo têxtil.
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2.3.5 – Reparo e reaproveitamento de peças danificadas:
• As peças danificadas, desgastadas, mas ainda dentro do padrão de aceitabilidade 

definido pelo HRLB/CONSAÚDE, serão reparadas por costureiras da Contratada;
• As  peças  que  não  se  apresentarem  de  acordo  com  os  padrões  aceitos  pelo 

HRLB/CONSAÚDE serão consideradas excluídas.

2.3.6 – Separação e embalagem das roupas limpas:
• No  processo  final  do  processamento  das  roupas,  estas  devem  ser  dobradas  e 

embaladas com filme plástico ou embalagens que preservem a qualidade e higiene 
dos produtos entregues ou de acordo com as necessidades do HRLB/CONSAÚDE;

• Cabe ao hospital  definir  no  termo de referência  como deverão ser  entregues as 
embalagens  de  roupa  limpa..  As  peças  de  unidades  que  contenham  conjuntos, 
deverão ser entregues agrupadas, conforme determinação do HRLB/CONSaÚDE;

• Os custos com embalagens são de responsabilidade da Contratada.

2.3.7 – Colocação da roupa limpa na rouparia da lavanderia e o Transporte e entrega de 
roupa limpa nos setores dentro do hospital.

• O tempo entre a retirada e a devolução da roupa não poderá ser superior a 24 (vinte 
e quatro) horas;

• A roupa processada deve ser entregue junto à rouparia da lavanderia, separada por 
tipos  de  peças  e  natureza  de  uso,  de  acordo  com  as  necessidades  do 
HRLB/CONSAÚDE;

• As  roupas  limpas,  quando  de  sua  entrega,  deverão  vir  acompanhadas  de  uma 
relação geral, constando o rol da roupa entregue - número total de cada peça e peso 
da roupa limpa; Devo mencionar que o preço à pagar pelo HRLB/CONSAÚDE à 
Contratada é apenas o peso da roupa suja e não o da roupa limpa;

• As relações acima deverão ser emitidas em 02 (duas) vias, conferidas e assinadas 
pelos responsáveis da Contratada e do HRLB/CONSAÚDE. Uma das vias deverá 
ficar com o responsável do HRLB/CONSDAÚDE;

• As  roupas  entregues  diariamente  deverão  ser  devidamente  acondicionadas, 
conforme normas de biossegurança, sob a supervisão da C.C.I.H. – Comissão de 
Controle de Infecção Hospitalar;

• Toda roupa  limpa  que  apresentar  qualidade  de  limpeza insatisfatória  deverá  ser 
separada, retornando para a seção de rouparia para que seja feito, pela Contratada, 
um novo processo  de lavagem ou remoção  de manchas,  e  desinfecção,  ficando 
isento de nova pesagem, não havendo ônus para o HRLB/CONSAÚDE;

• Cabe  ao  HRLB/CONSAÚDE  proceder  à  inspeção  das  roupas  limpas  a  serem 
entregues.

2.3.8 – Dos resíduos sólidos:
• O procedimento de recolhimento dos resíduos sólidos, provenientes do processo de 

lavagem,  e  colocação  em  depósito  provisório  dentro  das  instalações  do 
HRLB/CONSAÚDE é de responsabilidade da Contratada e  seguindo o PGRSS - 
Programa  de  Gerenciamento  de  Resíduos  de  Serviços  de  Saude  do 
HRLB/CONSAÚDE e demais normas e legislações vigentes; A coleta do depósito 
provisório  dentro  do HRLB/CONSAÚDE,  o transporte,  o  tratamento  e  destinação 
final dos referidos resíduos sólidos são de responsabilidade do HRLB/CONSAÚDE. 
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2.3.9 Além das atividades primárias, é de responsabilidade da Contratada a realização da 
higienização do ambiente e de seus equipamentos, ações voltadas à prevenção de riscos e 
à saúde dos trabalhadores, assim como, a manutenção de todos os equipamentos, ou seja, 
lavadoras, secadoras, calandra, balança, sistema de ventilação e exaustão, aparelhos de ar 
condicionado,  bebedouros,  máquinas  de  costura  e  rede  de  distribuição  de  vapor  da 
lavanderia.

2.4. Caberá à Contratada a devolução de roupas e objetos,  de propriedade da Unidade 
Hospitalar  ou dos pacientes,  que porventura forem misturados à roupa hospitalar.  Estes 
itens deverão ser devolvidos ao setor ou ao paciente.

2.5. Deverão  ser  rigorosamente  observados  os  prazos  de  execução  dos  serviços 
previamente estabelecidos.

2.6. A Contratada deverá executar a manutenção preventiva e corretiva nos equipamentos 
utilizados  em  todo  o  processamento  das  roupas  bem  como  proceder  à  limpeza  e 
desinfecção,  de acordo com as recomendações dos fabricantes da maquinaria,  além de 
seguir  normas de procedimentos que visem conservar o equipamento em bom estado e 
limpeza, devendo os equipamentos danificados serem reparados em até 24 (vinte e quatro) 
horas. 

2.7. A Contratada deverá disponibilizar materiais de consumo em quantidades suficientes 
para atender a legislação técnica e sanitária vigente.

2.8. Caberá à Contratada estabelecer um programa de controle das condições de higiene 
envolvendo  processos  e  produtos  como  análise  de  amostras  coletadas  das  mãos  de 
manipuladores de roupas limpas, superfícies que entram em contato com as roupas limpas 
durante  seu  acabamento  e  análise  microbiológica  do  tecido  submetido  ao  processo  de 
lavagem, apresentando resultados/laudos ao HRLB/CONSAÚDE.

2.9.  É  responsabilidade  da  Contratada  observar  as  considerações  gerais  e  especificas 
sobre o assunto, conforme descrito no Manual de Processamento de Roupas de Serviço de 
Saúde: Prevenção e Controle de Risco, 2007 da ANVISA - Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária, tais como:
a)  O  empregado  que  realiza  o  transporte  de  roupa  suja  deve  utilizar  equipamento  de 
proteção individual, inclusive proteção ocular conforme capítulo de controle de infecção, no 
momento do recolhimento da roupa, porém, ao abrir portas ou apertar botão de elevador 
deve fazê-lo sem luva.
b) É indicado que os trabalhadores da área suja, ao término do trabalho, não saiam do local 
sem tomar banho e trocar de roupa.
c) Na separação, as peças de roupa devem ser cuidadosamente abertas, puxando-as pelas 
pontas sem apertar, para a verificação e retirada de objetos estranhos, como instrumentais, 
artigos perfurocortantes, de uso pessoal, tecidos humanos, entre outros, provenientes da 
unidade geradora e que foram encaminhados misturados com a roupa suja.  Além disso, 
devem ser manuseadas com o mínimo de agitação.
d) A frequente higienização das mãos pelo pessoal que manuseia roupa suja é essencial 
para a prevenção de infecções.
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e)  A  circulação  do  trabalhador  entre  a  área  limpa  e  a  área  suja  deve  ser  evitada.  A 
passagem de um trabalhador da área suja para a limpa deve ser precedida de banho.
f)É recomendável a utilização de estrados e proteção para os pés ou sapatos na área de 
alimentação da calandra para evitar que lençóis e outras peças grandes entrem em contato 
com o piso.
g)  A  roupa  limpa  deve  ser  manuseada  somente  quando  necessário  e  com  prévia 
higienização das mãos.
h) A roupa limpa não deve ser transportada manualmente,  pois poderá ser contaminada 
com microrganismos presente nas mãos ou roupas dos profissionais.
i)  Os trabalhadores  da lavanderia hospitalar  devem receber  constantemente  orientações 
referentes ao modo de transmissão de doenças e controle de infecções.
j)  A  segurança  do  ambiente  da  lavanderia  hospitalar  está  ligada  a  sua  área  física;  à 
manutenção  dos  equipamentos,  máquinas  e  sistemas;  ao  controle  dos  riscos  físicos 
(temperatura ambiental,  ruído,  vibração,  níveis de iluminação,  umidade e ventilação);  ao 
controle  da  exposição  aos  produtos  químicos  utilizados;  à  ergonomia;  e  aos  agentes 
biológicos provenientes da roupa suja, de instrumentos e de resíduos de serviços de saúde 
que porventura venham misturados à mesma.

2.10.  Submeter à apreciação do HRLB/CONSAÚDE o resultado final  do processamento, 
para avaliação da eficiência e eficácia dos processos utilizados.

2.11. Apresentar listagem de seus fornecedores, produtos e marcas utilizados, com fichas 
técnicas, no ato da assinatura do Contrato e sempre que solicitado pelo HRLB/CONSAÚDE.

2.12. Apresentar Manual de Procedimentos da lavanderia, no ato da assinatura do Contrato, 
contendo todas as rotinas operacionais identificadas abaixo:

• Organograma da Empresa; Quadro de pessoal, qualificação, atribuição e jornada de 
trabalho;

• Fluxograma da roupa na lavanderia;
• Descrição de uniformes;
•  Descrição de EPIs;
• Descrição  dos  procedimentos  da  empresa  em  relação  à  saúde  dos  seus 

funcionários,  tais  como:  programa  médico  de  prevenção,  vacinação,  orientação, 
tratamentos, etc.;

• Conteúdo  programático  do  programa  de  desenvolvimento  de  capacitação 
profissional;

• Tempo aplicado no processamento das roupas;
• Descrição das rotinas de limpeza da lavanderia, bem como, a frequência com que 

ocorrerá o evento;
• Descrição, passo a passo, dos processos de lavagem, para cada tipo de roupa e 

grau de sujidade;

2.13. Apresentar semestralmente laudo com os resultados dos:
-Testes bacteriológicos do meio ambiente e da água de abastecimento da lavanderia;
-Testes de durabilidade dos tecidos;
-Testes de PH de produtos e da água.
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2.14. Manter  arquivo  de  exames  admissionais,  periódicos,  demissionais,  mudanças  de 
função  e  retorno  ao trabalho,  conforme preconiza a  NR 7 do Ministério  do Trabalho  e 
Emprego, que compõe Portaria nº. 3.214 de 08/06/78 e suas alterações.

2.15. Estabelecer Programa de Prevenção de Riscos Ambientais, conforme preconiza a NR 
9 do Ministério do Trabalho e Emprego, que compõe a Portaria nº 3.214 de 08/06/78 e suas 
alterações.

2.16. Manter registro de segurança e saúde ocupacional, conforme preconiza a NR 32 do 
Ministério do Trabalho e Emprego,  que compõe a Portaria  nº 3.214 de 08/06/78 e suas 
alterações.

2.17.Manter  alvará  sanitário/  licença  de  funcionamento  da  Lavanderia  Hospitalar  do 
Licitante,  emitido(a) pelo órgão de vigilância sanitária estadual  ou municipal competente, 
conforme exigido pela Lei Federal nº 9.782, de 26 de janeiro de 1999 e Lei Federal nº 6.437, 
de 20 de agosto de 1977. (i) O documento deverá explicitar o tipo de serviço que atende e a 
origem das roupas a serem processadas como: serviços de saúde.

3. OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA

A Contratada terá 30 (trinta) dias a contar da data da contratação para assumir a execução 
do serviço.

A Contratada, além do fornecimento da mão-de-obra, dos produtos químicos, dos materiais 
e dos equipamentos, e da manutenção necessária para a perfeita execução dos serviços de 
processamento de roupas hospitalares, obriga-se a:

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

3.2. Selecionar  e  preparar  rigorosamente  os  empregados  que  irão  prestar  os  serviços, 
encaminhando funcionários  com funções  profissionais  devidamente  registradas em suas 
carteiras de trabalho;

3.3. Manter  seu pessoal  uniformizado,  identificando-os  mediante  crachás  com fotografia 
recente e provendo-os dos Equipamentos de Proteção Individual – EPIs;

3.4. Manter todos os equipamentos e utensílios necessários à execução dos serviços, em 
perfeitas condições de uso, devendo os danificados serem reparados em até 24 (vinte e 
quatro) horas.

3.5. Adquirir todo o material de consumo que utilizará na execução dos serviços relativos 
aos serviços contratados;

3.6. Implantar, de forma adequada, a planificação, execução e supervisão permanente dos 
serviços,  de  maneira  estruturada,  mantendo  constante  suporte  para  dar  atendimento  a 
eventuais necessidades para o suprimento de roupas limpas;
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3.7.  Nomear encarregados responsáveis pelos serviços, com a missão de garantir o bom 
andamento dos trabalhos. Estes encarregados terão a obrigação de reportarem-se, quando 
houver  necessidade,  ao  preposto  dos  serviços  do  HRLB/CONSAÚDE  e  tomar  as 
providências pertinentes;

3.8. Assumir todas as responsabilidades e tomar as medidas necessárias ao atendimento 
dos seus empregados acidentados ou com mal súbito;

3.9. Cumprir os postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou municipal e as 
normas internas de segurança e medicina do trabalho;

3.10.  Instruir  seus  empregados  quanto  às  orientações  para  prevenção  de incêndio  nas 
áreas do HRLB/CONSAÚDE;

3.11. Exercer controle sobre a assiduidade e a pontualidade de seus empregados;

3.12.  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;

3.13. Prestar os serviços dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidos, fornecendo todos 
os produtos químicos,  materiais,  e equipamentos em quantidade,  qualidade e tecnologia 
adequadas,  com a  observância  às  recomendações  aceitas  pela  boa  técnica,  normas  e 
legislação;

3.14.  Observar  conduta  adequada  na  utilização  dos  produtos  químicos,  materiais  e 
equipamentos, objetivando correta higienização dos utensílios e das instalações objeto da 
prestação dos serviços;

3.15. Executar os serviços em horários estabelecidos pelo HRLB/CONSAÚDE e que não 
interfiram no bom andamento da rotina de funcionamento do HRLB/CONSAÚDE;

3.16.  Submeter-se à fiscalização permanente dos gestores do contrato,  designados pelo 
HRLB/CONSAÚDE;

3.17.  Reparar,  corrigir,  remover,  refazer ou substituir  às suas expensas,  no total  ou em 
parte,  os  serviços  prestados  em  que  se  verificarem  vícios,  defeitos  ou  incorreções 
resultantes da sua má execução e sem ônus ao HRLB/CONSAÚDE;

3.18. Manter durante a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações por 
ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

3.19.  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;

3.20. Cumprir  a  legislação  vigente  para  controle  de  infecções  hospitalares,  visando 
assegurar a qualidade dos serviços prestados;
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3.21.  Estar  ciente  que  quando  houver  descumprimento  total  ou  parcial  da  obrigação 
contratada  e  assumida  serão  aplicadas  à  Contratada,  as  penalidades  previstas  no  ato 
convocatório e na legislação pertinente;

3.22. Reconhecer que 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.

3.23. Dispor de um responsável técnico com formação de nível superior, capacitação em 
segurança e saúde ocupacional e que responda perante a vigilância sanitária pelas ações 
ali realizadas.

3.24.  Manter  profissionais  devidamente  qualificados  para  que  se  possa  viabilizar  a 
construção de um mapa de risco e instaurar medidas eficazes de cunho preventivo, visando 
à  proteção  do  trabalhador,  visto  a  possibilidade  de  acidentes  de  trabalho  e  doenças 
ocupacionais proporcionados nesse ambiente.
a) O empregado da Contratada deve estar capacitado para a execução das suas atividades 
no que se refere aos aspectos técnicos e operacionais, à legislação, a novas tecnologias, à 
prevenção e controle de infecção e à segurança e saúde ocupacional.  O treinamento do 
trabalhador  do  serviço  de  processamento  de  roupas  deve  conter  noções  fundamentais 
sobre a exposição aos agentes químicos, biológicos e físicos.

3.25.  Informar  mensalmente  ao  HRLB/CONSAÚDE  a  quantidade  de  instrumentos 
perfurocortantes e outros artigos encaminhados junto com a roupa a ser processada.

3.26. Cabe a Contratada, no que se refere aos enxovais, o controle interno de estoque, da 
utilização  e  conservação  e  informar  mensalmente  ao  HRLB/CONSAÚDE o  estoque,  as 
perdas por depreciação e ou as perdas porque não houve o retorno dos setores dentro da 
unidade hospitalar, como também, a Contratada deverá fornecer as previsões anuais das 
necessidade dos enxovais.

3.27. Cabe a Contratada,  no que se refere aos sacos de hamper,  o controle interno de 
estoque  e  informar  mensalmente  ao  HRLB/CONSAÚDE  o  estoque,  o  consumo,  como 
também,  a  Contratada  deverá  fornecer  as  previsões  anuais  de  consumo  de  sacos  de 
hamper.

4  -  OBRIGAÇÕES  E  RESPONSABILIDADES  ESPECÍFICAS  –  BOAS  PRÁTICAS 
AMBIENTAIS

4.1.  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.

4.2. Responsabilizar-se, através do seu encarregado pelo preenchimento do "Formulário de 
Ocorrências para Manutenção", que poderá ser fornecido pelo HRLB/CONSAÚDE.

4.3. Quando  houver  ocorrências,  o  encarregado  deverá  entregar  o  "Formulário  de 
Ocorrências para Manutenção" devidamente preenchido e assinado ao HRLB/CONSAÚDE.
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Exemplos de ocorrências mais comuns e que devem ser apontadas:
• Vazamentos na torneira ou no sifão do lavatório e chuveiros;
• Saboneteiras e toalheiros quebrados;
• Lâmpadas queimadas ou piscando;
• Tomadas e espelhos soltos;
• Fios desencapados;
• Janelas, fechaduras ou vidros quebrados;
• Carpete solto, entre outras.

USO RACIONAL DA ÁGUA

4.4. A Contratada terá que capacitar parte do seu pessoal quanto ao uso da água. Essa 
capacitação poderá ser feita por meio do CURSO VIRTUAL oferecido pela SABESP. Os 
conceitos deverão ser repassados para a equipe por meio de multiplicadores;

4.5.  A  Contratada  deverá  adotar  medidas  para  evitar  o  desperdício  de  água  tratada, 
conforme instituído no Decreto Estadual no 48.138, de 08/10/03;

4.6. A Contratada deve colaborar com as medidas de redução de consumo e uso racional 
da  água,  cujos  encarregados  devem  atuar  como  facilitadores  das  mudanças  de 
comportamento  de  seus  empregados  esperadas  com  essas  medidas.  Sempre  que 
adequado e necessário, a Contratada deverá utilizar-se de equipamento de limpeza com 
jatos  de  vapor  de  água  saturada  sob  pressão.  Trata-se  de  alternativa  de  inovação 
tecnológica  cuja  utilização  será  precedida  de  avaliação  pelo  HRLB/CONSAÚDE  das 
vantagens  e  desvantagens.  Em  caso  de  utilização  de  lavadoras,  sempre  adotar  as  de 
pressão com vazão máxima de 360 (trezentosm e sessenta) litros/hora;

4.7. A Contratada deve manter critérios especiais e privilegiados para aquisição e uso de 
equipamentos e complementos que promovam a redução do consumo de água;

USO RACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA

4.8. A Contratada deve manter critérios especiais e privilegiados para aquisição de produtos 
e equipamentos que apresentem eficiência energética e redução de consumo;

4.9. Equipamentos com mau funcionamento ou danificados, como lâmpadas queimadas ou 
piscando,  zumbido  excessivo  em  reatores  de  luminárias  e  mau  funcionamento  de 
instalações energizadas, devem ser comunicados pela Contratada ao HRLB/CONSAÚDE;

4.10. Locais e medidas que tenham a possibilidade de redução do consumo de energia, tais 
como desligamento de sistemas de iluminação, instalação de interruptores, instalação de 
sensores  de  presença,  rebaixamento  de  luminárias,  etc.  devem  ser  sugeridos  pela 
Contratada ao HRLB/CONSAÚDE;

4.11. A Contratada deve verificar se existem vazamentos de vapor ou ar nos equipamentos, 
sistema de proteção elétrica e as condições de segurança de extensões elétricas;
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4.12. A Contratada deve realizar verificações e, se for o caso, manutenções periódicas nos 
seus aparelhos e equipamentos elétricos;

4.13. A Contratada deve repassar a seus empregados todas as orientações referentes à 
redução do consumo de energia;

REDUÇÃO DE PRODUÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS

4.14. A Contratada deve seguir  de forma efetiva no de senvolvimento das atividades do 
PGRSS  -  Programa  de  Gerenciamento  de  Resíduos  de  Serviços  de  Saúde  do 
HRLB/CONSAÚDE e principalmente na separação de resíduos sólidos, em recipientes para 
coleta  seletiva  nas  cores  internacionalmente  identificadas,  disponibilizados  pelo 
HRLB/CONSAÚDE;

PRODUTOS DE LAVAGEM E SANEANTES DOMISSANITÁRIOS

4.15. Manter critérios especiais e privilegiados para aquisição e uso de produtos de lavagem 
e de higienização;

4.16.  Utilizar  racionalmente  os  produtos  adotados,  cuja  aplicação  nos  serviços  deverá 
observar regra basilar de menor toxidade e livre de corantes;

4.17. Manter critérios de qualificação de fornecedores levando em consideração as ações 
ambientais por estes realizadas;

4.18.  Observar,  rigorosamente,  quando da aplicação e/ou manipulação de detergentes e 
seus congêneres, no que se refere ao atendimento das prescrições do artigo 44, da Lei 
Federal 6.360 de 23 de setembro de 1976 e do artigo 67, do Decreto Federal 79.094 de 05 
de janeiro de 1977, as prescrições da Resolução Normativa nº 1, de 25 de outubro de 1978, 
cujos  itens  de  controle  e  fiscalização  por  parte  das  autoridades  sanitárias  e  do 
HRLB/CONSAÚDE são os Anexos da referida Resolução: ANEXO I - Lista das substâncias 
permitidas na Elaboração de Detergentes e demais Produtos Destinados à Aplicação em 
objetos inanimados e ambientes; ANEXO II - Lista das substâncias permitidas somente para 
entrarem  nas  composições  de  detergentes  profissionais;  ANEXO  III  -  Especificações  e; 
ANEXO IV - Frases de Advertências para Detergentes e seus Congêneres;

4.19.  Não utilizar  na manipulação,  sob  nenhuma hipótese,  os  corantes  relacionados  no 
Anexo I da Portaria nº 9/MS/SNVS, de 10 de abril de 1987, em face de que a relação risco x 
benefício pertinente aos corantes relacionados no Anexo I é francamente desfavorável à 
sua utilização em produtos de uso rotineiro por seres humanos;

4.20.  Utilizar  saneantes  domissanitários  devidamente  registrados  no órgão  de vigilância 
sanitária  competente  do  Ministério  da  Saúde  -  artigos  14  e  15  do  Decreto  Federal  no 
79.094,  de 05 de janeiro  de 1997,  que  regulamenta  a  Lei  Federal  no 6.360,  de 23 de 
setembro de 1976;
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4.21. Não se utilizar na prestação dos serviços, conforme Resolução ANVISA RE nº 913, de 
25 de junho de 2001, de saneantes domissanitários de Risco I, listados na Resolução nº 
184, de 22.10.2000;

4.22. Observar a rotulagem quanto aos produtos desinfetantes domissanitários, conforme 
Resolução RDC nº 34, de 18 de agosto de 2010.

4.23.  Somente aplicar saneantes domissanitários com substâncias tensoativas aniônicas, 
utilizadas em sua composição biodegradáveis,  conforme disposições da Portaria RDC nº 
180,  de  03  de  outubro  de  2006,  que  aprova  o  Regulamento  Técnico  sobre 
Biodegradabilidade dos Tensoativos Aniônicos para Produtos Saneantes Domissanitários, 
em face da necessidade de ser preservada a qualidade dos recursos hídricos naturais, de 
importância fundamental para a saúde, da necessidade de evitar que a flora e fauna sejam 
afetadas negativamente por substâncias sintéticas e do atual estágio de conhecimento do 
grau de biodegradabilidade das substâncias tensoativas aniônicas;

a.  Considera-se  biodegradável  a  substância  tensoativa  susceptível  de  decomposição  e 
biodegradação por microorganismos; com grau de biodegradabilidade mínimo de 90%; fica 
definido  como  referência  de  biodegradabilidade,  para  esta  finalidade  específica,  o  n- 
dodecilbenzeno sulfonato de sódio. A verificação da biodegradabilidade será realizada pela 
análise  da  substância  tensoativa  aniônica  utilizada  na  formulação  do  saneante  ou  no 
produto acabado;
b.  O  HRLB/CONSAÚDE  poderá  coletar  uma  vez  por  mês,  e  sempre  que  entender 
necessário,  amostras  de  saneantes  domissanitários,  que  deverão  ser  devidamente 
acondicionadas em recipientes esterilizados e lacrados, para análises laboratoriais.
b.1.  Os  laudos  laboratoriais  deverão  ser  elaborados  por  laboratórios  habilitados  pela 
Secretaria de Vigilância Sanitária. Deverão constar obrigatoriamente do laudo laboratorial, 
além do resultado dos ensaios  de biodegradabilidade,  resultados da análise química da 
amostra analisada.

4.24. Quando da aplicação de álcool, deverá se observar a Resolução RDC nº 46, de 20 de 
fevereiro de 2002 que aprova o Regulamento Técnico para o álcool etílico hidratado em 
todas as graduações e álcool etílico anidro;
a. Fica terminantemente proibida a aplicação de produtos que contenham o Benzeno, em 
sua composição, conforme Resolução - RDC nº 252, de 16 de setembro de 2003, em face 
da necessidade de serem adotados procedimentos para reduzir a exposição da população 
face aos riscos avaliados pela IARC - International Agency Research on Câncer, Agência de 
pesquisa referenciada pela OMS - Organização Mundial de Saúde, para analisar compostos 
suspeitos de causarem câncer,  e a categorização da substância como cancerígena para 
humanos; necessidade de resguardar a saúde humana e o meio ambiente e considerando 
os riscos de exposição, incompatível com as precauções recomendadas pela Lei Federal nº 
6.360, de 23 de setembro de 1976, Decreto Federal n.º 79.094, de 5 de janeiro de 1977 e a 
Lei Federal nº 8.078, de 11 de setembro de 1990, face aos riscos oferecidos.
b. Fica proibida a aplicação de saneantes domissanitários que apresentem associação de 
inseticidas  a  ceras  para  assoalhos,  impermeabilizantes,  polidores  e  outros  produtos  de 
limpeza, nos termos da Resolução Normativa CNS n° 01, de 04 de abril de 1979.
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4.25. Os produtos químicos relacionados pela Contratada, de acordo com sua composição, 
fabricante e utilização, deverão ter registro no Ministério da Saúde e serem comprovados 
mediante apresentação de cópia reprográfica autenticada - frente e verso do Certificado de 
Registro expedido pela Divisão de Produtos -DIPROD e/ou Divisão de Produtos Saneantes 
Domissanitários - DISAD, da Secretaria Nacional de Vigilância Sanitária do Ministério da 
Saúde;

4.26.  Recomenda-se  que  a  Contratada  utilize  produtos  detergentes  de  baixas 
concentrações e baixos teores de fosfato;

4.27.  A  Contratada  deve  apresentar  ao  HRLB/CONSAÚDE,  sempre  que  solicitado,  a 
composição química dos produtos, para análise e precauções com possíveis intercorrências 
que possam surgir com empregados da Contratada, ou com terceiros.

5. RESPONSABILIDADES DO HRLB/CONSAÚDE

5.1. Exercer a fiscalização dos serviços por técnicos especialmente designados;

5.2.  Disponibilizar  as  instalações  onde  se  encontra  a  lavanderia  em  funcionamento, 
incluindo as instalações sanitárias, os equipamentos e máquinas necessários à execução 
dos serviços;

5.3. Arcar com as despesas de óleo diesel para a disponibilidade de vapor, consumo de 
água e energia das dependências colocadas à disposição da Contratada;

5.4. Disponibilizar instalações sanitárias;

5.5. Disponibilizar vestiários com armários guarda-roupas;

5.6. Destinar local para guarda dos produtos químicos, materiais e equipamentos;

5.7. Expedir Autorização de Serviços, com antecedência mínima de 03 (três) dias úteis da 
data de início da execução dos mesmos, onde estará(ão) indicado(s) o(s) posto(s) a ser(em) 
coberto(s), com a coleta e suprimento de roupas;

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

5.9.  Facilitar  por  todos  seus  meios  o  exercício  das  funções  da  Contratada,  dando-lhes 
acesso às suas instalações, promovendo o bom entendimento entre seus funcionários e os 
empregados da Contratada e cumprindo suas obrigações estabelecidas neste contrato;

5.10.  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.

5.11. Orientar a equipe de saúde a tomar cuidado para evitar que objetos perfurocortantes, 
instrumentos  ou  outros  artigos  que  possam  causar  danos  aos  envolvidos  e/ou  aos 
equipamentos sejam deixados juntamente com a roupa suja nos sacos de coleta, utilizando-
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se  para  este  fim  do  instrumento  para  acompanhamento  da  sua  evolução,  conforme 
apresentado neste escopo;

5.12. Fornecer o enxoval, sufucientes para o atendimento ao HRLB/CONSAÚDE e prover 
de fiscalização do estoque, da utilização e conservação dos mesmos;

5.13. Fornecer os sacos de hamper, sufucientes para o atendimento ao HRLB/CONSAÚDE 
e prover de fiscalização do estoque, da utilização e conservação dos mesmos.
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ANEXO II

MODELO  DE  DECLARAÇÃO  DA  LICITANTE  DE  PLENO  ATENDIMENTO  AOS 
REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

(Modelo – deve ser emitido em papel que contenha a denominação ou razão social da 
empresa licitante)

Ao 
Consórcio Intermunicipal de Saúde do Vale do Ribeira

Pregão Presencial n. º 067/13
Processo n. º 090/13

DECLARAÇÃO

Vimos pela presente apresentar a V.Sª., nossa documentação 
referente  à  licitação  em  epígrafe  e  declaramos  que  atendemos  todos  os  requisitos  de 
Habilitação,  assumindo  inteira  responsabilidade  por  quaisquer  erros  ou  omissões  que 
tiverem sido cometidos quando da preparação da mesma, não havendo fato impeditivo à 
nossa habilitação.

LOCAL E DATA

(Nome, RG, Função ou Cargo e Assinatura do
Representante Legal ou do Procurador)
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ANEXO III

MODELO DE PLANILHA DE PREÇOS

PROCESSO Nº 090/13

PREGÃO PRESENCIAL Nº 067/13

Item Descrição
Quantidad
e total (kg)
(12 meses)

Valor 
do (kg)

Valor 
Mensal 

Valor Total 
da 

Contratação
(12 meses)

1

Prestação  de  Serviços  de 
Lavanderia  Hospitalar  nas 
Dependências  da  Contratante 
para  o  Hospital  Regional  “Dr. 
Leopoldo Bevilacqua”.

384.000

VALOR UNITÁRIO POR KG R$ _________________________________

VALOR MENSAL R$ _________________________________

VALOR CONTRATUAL - 12 MESES R$ _________________________________

A proposta deverá conter:

Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias 
Prazo de execução dos Serviços: 12 (doze) meses, nas formas estabelecidas 
no presente Edital e seus Anexos.
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ANEXO IV

MINUTA DE CONTRATO

CONTRATO Nº ___/__
PROCESSO N.º ___/__
PREGÃO Nº ___/__

TERMO  DE  CONTRATO  QUE  ENTRE  SI  CELEBRAM,  O 
CONSÓRCIO  INTERMUNICIPAL  DE  SAÚDE  DO  VALE  DO 
RIBEIRA  -  CONSAÚDE, E  A  EMPRESA  …................, PARA 
PRESTAÇÃO  DE  SERVIÇOS  DE  LAVANDERIA  HOSPITALAR, 
NAS DEPENDÊNCIAS DA CONTRATANTE.

Aos …. (….) dias do mês de janeiro do ano de 2.013, nesta cidade 
de  Pariquera-Açu,  compareceram  de  um  lado  o  CONSÓRCIO  INTERMUNICIPAL  DE 
SAÚDE  DO  VALE  DO  RIBEIRA -  CONSAÚDE,  neste  ato  representado  pela  Diretora 
Superintendente,  Sra.  MARIA CÁRMEN AMARANTE BOTELHO,  portadora do RG nº M-
2179505 e  do  C.P.F  nº  396.154.646-00,  doravante  designado  simplesmente 
CONTRATANTE, e, de outro lado, a empresa …..............................................., com sede à 
….................., inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda 
sob o nº …..............., doravante designada CONTRATADA, neste ato representada por seu 
represente  legal,  Sr.  …...................,  portador  do  R.G.  Nº  …................  e  C.P.F  nº 
…....................,  e  pelos  mesmos  foi  dito  na  presença  das  testemunhas  ao  final 
consignadas,  que  em  face  da   adjudicação  efetuada  na  licitação   modalidade  Pregão 
(Presencial)  nº  …./13,  do  Processo  nº  …./12,  pelo  presente  instrumento  avençam  um 
contrato  de  prestação  de  serviços  de  lavanderia  Hospitalar,  nas  dependências  da 
contratante, sujeitando-se  às  normas  da  Lei  Federal  n°  10.520,  17  de  julho  de  2002, 
Decreto Estadual n° 47.297, de 06 de novembro de 2002, a Lei Estadual nº 6.544, de 22 de 
novembro de 1989, a Lei Federal nº 8.666/93, de 21 de junho de 1993 e demais normas 
regulamentares  aplicáveis  à  espécie,  e  às  seguintes  cláusulas  e  condições  que 
reciprocamente outorgam e aceitam:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

Prestação de serviços de Lavanderia Hospitalar nas dependências do Hospital Regional “Dr. 
Leopoldo  Bevilacqua”,  sito  na  Rua  dos  Expedicionários,  nº  140,  centro,  na  cidade  de 
Pariquera-Açu/SP,  CEP  11930-000,  conforme  Memorial  Descritivo,  planilhas,  e  demais 
documentos constantes do Processo nº …./13.

PARÁGRAFO PRIMEIRO

A execução do objeto contratual deverá atingir o fim a que se destina, com a eficácia e a 
qualidade requeridas.
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PARÁGRAFO SEGUNDO

O regime de execução deste contrato é o de empreitada por preço unitário.

PARÁGRAFO TERCEIRO

O  Projeto  Executivo  será  desenvolvido  pela  Contratada,  no  prazo  de  15  (quinze)  dias 
contados da assinatura do presente contrato e deverá ser aprovado pela Contratante, em 
conformidade com o previsto no art. 7°, §1°, da Lei n° 8.666/1993.

CLÁUSULA SEGUNDA- DO LOCAL E CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

O objeto  desta  licitação  deverá  ser  executado  na Lavanderia  do Hospital  Regional  “Dr. 
Leopoldo  Bevilacqua”,  situada  na  Rua  dos  Expedicionários,  140,  Centro,  na  cidade  de 
Pariquera-Açu/SP, CEP 11930-000,  correndo por conta da CONTRATADA as despesas de 
seguros,  transportes,  tributos,  encargos  trabalhistas  e  previdenciários  decorrentes  da 
execução do objeto, em conformidade com o estabelecido no Anexo I – Memorial Descritivo.

PARÁGRAFO ÚNICO

A execução dos serviços deverá ter  início em até 05 (cinco)  dias,  a contar  da data de 
assinatura do contrato. 

CLÁUSULA TERCEIRA - DO PREÇO 

Contratada se obriga a executar os serviços, objeto deste contrato, pelo preço à vista do Kg 
de roupa suja,  constantes da sua proposta comercial  e deste contrato,  nos quais  estão 
incluídos todos os custos diretos e indiretos, bem como os encargos, benefícios e despesas 
indiretas (BDI) e demais despesas de qualquer natureza.

CLÁUSULA QUARTA – PRAZOS

O  prazo  de  vigência  do  contrato  é  de  12  (doze)  meses  consecutivos  e  ininterruptos, 
contados a partir  da data da assinatura do Termo,  podendo ser  prorrogado por igual  e 
sucessivo período, no limite de 60 (sessenta) meses nos termos e condições permitidos 
pela legislação vigente, desde que as partes se manifestem com antecedência de 3 (três) 
meses do término do prazo do contrato.

PARÁGRAFO PRIMEIRO 

Dentre  outras  exigências,  a  prorrogação  somente  será  formalizada  caso  os  preços 
mantenham-se vantajosos para o Contratante  e consistentes  com o mercado,  conforme 
pesquisa a ser realizada à época.
Eventual  prorrogação  de  prazo  será  formalizada  por  meio  de  Termo  de  Alteração 
Contratual, respeitadas as condições prescritas na Lei Federal nº 8.666/93.
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CLÁUSULA QUINTA – DO VALOR DO CONTRATO E DOS RECURSOS

O  valor  total  estimado  do  presente  contrato  é  de  R$  ________ 
(____________) sendo R$ ________ (____________) referente ao exercício de ____ e R$ 
________  (____________)  referente  ao  exercício  de  ____.  Devendo  onerar  recursos 
orçamentários consignados no Termo Aditivo firmado em convênio com a SES ou onerar 
recursos do faturamento das Unidades administradas pelo Consórcio.

CLÁUSULA SEXTA – AS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA

A CONTRATADA terá  05 (cinco)  dias  a contar  da data da contratação para  assumir  a 
execução do serviço.

A CONTRATADA,  além do  fornecimento  da  mão de  obra,  dos  produtos  químicos,  dos 
materiais e dos equipamentos e da manutenção necessária para a perfeita execução dos 
serviços de processamento de roupas hospitalares, obriga-se a: 

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

2.  Selecionar  e  preparar  rigorosamente  os  empregados  que  irão  prestar  os  serviços, 
encaminhando  funcionários  com funções  profissionais  devidamente  registradas  em suas 
carteiras de trabalho; 

3.  Manter  seu  pessoal  uniformizado,  identificando-os  mediante  crachás  com  fotografia 
recente e provendo-os dos Equipamentos de Proteção Individual – EPIs;
 
4. Manter todos os equipamentos e utensílios necessários à execução dos serviços,  em 
perfeitas condições de uso, devendo os danificados serem reparados em até 24 (vinte e 
quatro)  horas,  por  técnico  especializado  recomendado  pelo  fabricante  e  com  peças 
originais,  aceitas  pelo  fabricante.  A  CONTRATADA deverá  apresentar  relatório  em  que 
conste o serviço executado, o técnico que efetuou o serviço e as peças que eventualmente 
forem trocadas, inclusive com comprovação da marca e procedência.  Na impossibilidade de 
reparo  no  prazo  mencionado,  a  CONTRATADA  deverá  providenciar  o  processamento 
contingencial da roupa, em dependência própria ou naquela declarada; 

5. Providenciar o processamento da roupa, em dependência própria ou naquela declarada, 
em caso de interrupção dos serviços devido às falhas no processo ou maquinaria, até que 
seja normalizado o processo de lavagem nas dependências do CONTRATANTE; 

6.  Caso  a  responsabilidade  pela  interrupção  no  processamento  das  roupas  for  da 
CONTRATADA, o processamento contingencial será remunerado pelo preço já praticado na 
lavagem interna; 

7.  Caso  a  responsabilidade  pela  interrupção  no  processamento  das  roupas  for  do 
CONTRATANTE, o processamento contingencial  será remunerado pelo preço referencial 
vigente  para  a  lavagem externa,  constante  do volume 10 –  “Prestação  de  Serviços  de 
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Lavanderia Hospitalar”- publicado pela Secretaria da Fazenda, aplicando-se o percentual de 
desconto igual ao ofertado no processo licitatório; 

8. Identificar todos os equipamentos, ferramental e utensílios de sua propriedade, tais como: 
balança,  carrinhos  e  outros,  de  forma  a  não  serem  confundidos  com  similares  de 
propriedade do CONTRATANTE; 

9. Adquirir todo o material de consumo que utilizará  na  execução  dos  serviços  relativos 
aos serviços contratados;

10. Implantar, de forma adequada, a planificação, execução e supervisão permanente dos 
serviços,  de  maneira  estruturada,  mantendo  constante  suporte  para  dar  atendimento  a 
eventuais necessidades para o suprimento de roupas limpas; 

11. Nomear encarregados responsáveis pelos serviços com a missão de garantir  o bom 
andamento dos trabalhos.  Estes encarregados terão a obrigação de reportar-se,  quando 
houver necessidade, ao preposto dos serviços do CONTRATANTE e tomar as providências 
pertinentes;
 
12. Assumir todas as responsabilidades e tomar as medidas necessárias ao atendimento 
dos seus empregados acidentados ou com mal súbito;

13. Cumprir  os postulados legais vigentes de âmbito federal,  estadual ou municipal e as 
normas internas de segurança e medicina do trabalho; 

14.  Instruir  seus  empregados  quanto  às  orientações  para  prevenção  de  sinistros  com 
incêndios nas áreas do CONTRATANTE. Capacitar  e,  se necessário,  formar  brigada de 
incêndio.
 
15. Exercer controle sobre a assiduidade e a pontualidade de seus empregados;

16. 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. Prestar os serviços dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidos fornecendo todos 
os produtos químicos,  materiais,  e equipamentos em quantidade,  qualidade e tecnologia 
adequadas,  com  a  observância  às  recomendações  aceitas  pela  boa  técnica,  normas  e 
legislação;

18. Observar  conduta  adequada  na  utilização  dos  produtos  químicos,  materiais  e 
equipamentos, objetivando correta higienização dos utensílios e das instalações objeto da 
prestação dos serviços;

19. Executar os serviços em horários que não interfiram no bom andamento da rotina de 
funcionamento do CONTRATANTE; 
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20.  Submeter-se  à  fiscalização  permanente  dos  gestores  do  contrato,  designados  pelo 
CONTRATANTE;

 
21. Reparar, corrigir, remover, refazer ou substituir às suas expensas, no total ou em parte, 
os serviços prestados em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da 
sua má execução;

 
22. Manter durante a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela 
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 

23. 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;

 
24.  Utilizar  veículos  envolvidos  na execução  dos  serviços,  preferencialmente  movidos a 
etanol ou gás natural veicular – GNV;

 
25. Cumprir a Legislação vigente para controle de infecções hospitalares visando assegurar 
a qualidade dos serviços prestados;

 
26.  Estar  ciente  que  quando  houver  descumprimento  total  ou  parcial  da  obrigação 
contratada e assumida serão aplicadas à CONTRATADA, as penalidades previstas no ato 
convocatório e na legislação pertinente;

 
27. Reconhecer que 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;

 
28. De conformidade com a NR 04, aprovada pela Portaria 3.214/78, em seu quadro 2, de 
acordo com a quantidade de funcionários, a CONTRATADA deverá dispor de profissional 
habilitado em Segurança do Trabalho e que responda perante a vigilância sanitária pelas 
ações ali realizadas. 

29. Criar a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes – CIPA, conforme preconiza a 
Norma Regulamentadora NR-5 aprovada pela Portaria 3.214/78. 

30. Manter profissionais devidamente qualificados para que se possa viabilizar a construção 
de um mapa de risco e instaurar medidas eficazes de cunho preventivo, visando à proteção 
do  trabalhador,  vista  a  possibilidade  de  acidentes  de  trabalho  e  doenças  ocupacionais 
proporcionados nesse ambiente;

• O empregado  da  CONTRATADA deve  estar  capacitado  para  a  execução  das  suas 
atividades no que se refere aos aspectos técnicos e operacionais, à legislação, às novas 
tecnologias, à prevenção e controle de infecção e à segurança e saúde ocupacional. O 
treinamento do trabalhador do serviço de processamento de roupas deve conter noções 
fundamentais sobre a exposição aos agentes químicos, biológicos, físicos; 
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31.  Apresentar,  quando  da  contratação,  alvará  sanitário/licença  de  funcionamento   da 
Lavanderia  Hospitalar,   emitido(a)   pelo  órgão  de  vigilância   sanitária   estadual   ou 
municipal competente,  conforme exigido pela Lei Federal nº.  9.782,  de 26 de janeiro de 
1999 e Lei Federal nº. 6437, de 20 de agosto de 1977.  O documento deverá explicitar o tipo 
de serviço que atende e a origem das roupas a serem processadas como:  serviços de 
saúde;

 
32.  Informar  mensalmente  ao  CONTRATANTE  a  quantidade  de  instrumentos, 
perfurocortantes e outros artigos encaminhados junto com a roupa a ser processada através 
do formulário constante do Anexo XVII.

CLÁSULA SÉTIMA - OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATANTE

1. Exercer a fiscalização dos serviços por técnicos especialmente designados; 

2. Disponibilizar as instalações onde se encontra a lavanderia em funcionamento incluindo 
as  instalações  sanitárias,  os  equipamentos  e  máquinas  necessários  à  execução  dos 
serviços; 

3. Arcar com as despesas de consumo de água e energia das dependências colocadas à 
disposição da CONTRATADA; 

4. Disponibilizar instalações sanitárias; 

5. Disponibilizar vestiários com armários guarda-roupas; 

6. Destinar local para guarda dos produtos químicos, materiais e equipamentos; 

7. Expedir Autorização de Serviços, com antecedência mínima de 03 (três) dias úteis da 
data de início da execução dos mesmos, em que estará(ao)  indicado(s)  o(s) posto(s)  a 
ser(em) coberto(s) com a coleta e suprimento de roupas; Efetuar os pagamentos devidos de 
acordo com o estabelecido neste contrato; 

8. Facilitar por todos seus meios o exercício das funções da CONTRATADA, dando-lhes 
acesso as suas instalações, promovendo o bom entendimento entre seus funcionários e os 
empregados da CONTRATADA e cumprindo suas obrigações estabelecidas neste contrato; 

9.  Prestar  os  empregados  da  CONTRATADA  informações  e  esclarecimentos  que, 
eventualmente, venham a ser solicitados e que digam respeito à natureza dos serviços que 
tenham a executar; 

10. Orientar a equipe de saúde a tomar cuidado para evitar que objetos perfurocortantes, 
instrumentos  ou  outros  artigos  que  possam  causar  danos  aos  envolvidos  e/ou  aos 
equipamentos sejam deixados juntamente com a roupa suja nos sacos de coleta, utilizando-
se para este fim do instrumento para acompanhamento da sua evolução. 

CLÁSULA OITAVA: FISCALIZAÇÃO/CONTROLE DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS
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1. A fiscalização dos serviços pelo CONTRATANTE não exclui nem diminui a completa 
responsabilidade da CONTRATADA por qualquer inobservância ou omissão à legislação 
vigente e às cláusulas contratuais.

2. Ao CONTRATANTE, por intermédio do gestor/fiscal, é assegurada a gestão e/ou 
fiscalização dos serviços contratados, de forma a acompanhar a execução contratual, 
cabendo: 

1. Exercer a fiscalização dos serviços contratados, assegurando o cumprimento da 
execução do escopo contratado, tais como, horários estabelecidos, e compatibilidade com o 
cronograma de trabalho estabelecido; 

2. Realizar visitas às dependências da CONTRATADA, para supervisão sempre que achar 
necessário, devendo agendar vistorias técnicas, 

3. Registrar ocorrências na execução do objeto contratado, indicando e aplicando as 
eventuais multas, penalidades e sanções por inadimplemento contratual; 

4. Aprovar as faturas de prestação de serviços somente dos serviços efetivamente aceitos;

5. Realizar a orientação das atividades desenvolvidas pela CONTRATADA, efetivando 
avaliação periódica;

6. Ordenar a imediata retirada do local, bem como a substituição de funcionário da 
CONTRATADA que estiver sem uniforme ou crachá, que embaraçar ou dificultar a sua 
fiscalização ou cuja permanência na área, a seu exclusivo critério, julgar inconveniente;

7. Solicitar à CONTRATADA a substituição de qualquer produto, material ou equipamento 
cujo uso considere prejudicial à saúde de seus funcionários, usuários, pertences, 
equipamentos ou instalações, ou ainda, que não atendam às necessidades dos serviços 
contratados.

CLÁUSULA NONA – MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS

1. Após o término de cada período mensal,  a Contratada elaborará relatório contendo o 
quantitativo total mensal (“kg de roupa suja”) de serviços efetivamente realizados.

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

a)  No  primeiro  dia  útil  subsequente  ao  mês  em  que  foram  prestados  os  serviços,  a 
Contratada entregará relatório contendo o quantitativo total mensal (“kg de roupa suja”) de 
serviços efetivamente realizados e o respectivo valor apurado.

b) O Contratante solicitará à Contratada, na hipótese de glosas e/ou incorreções de valores, 
a correspondente retificação objetivando a emissão da nota fiscal/fatura.

c)  Serão  considerados  somente  os  serviços  efetivamente  aceitos  e  aprovados  pelo 
Contratante, e apuradas da seguinte forma:
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(i) O valor dos pagamentos será obtido mediante a aplicação do preço unitário contratado 
ao peso das roupas processadas,  descontadas as importâncias relativas às quantidades 
glosadas e não aceitas pelo Contratante por motivos imputáveis à Contratada.
(ii) A realização dos descontos indicados na alínea “a” não prejudica a aplicação de sanções 
à Contratada, por conta da não execução dos serviços.

d) Após a conferência dos quantitativos e valores apresentados, o Contratante atestará a 
medição  mensal,  comunicando  à  Contratada,  no  prazo  de  03  (três)  dias  contados  do 
recebimento  do relatório,  o valor  aprovado,  e autorizando a emissão da correspondente 
fatura,  a  ser  apresentada  no  primeiro  dia  subsequente  à  comunicação  dos  valores 
aprovados.

e) As faturas deverão ser emitidas pela Contratada, contra o Contratante, e apresentadas 
na Diretoria Administrativa do Hospital Regional Vale do Ribeira, à Rua dos Expedicionários, 
140, centro, Pariquera-Açu/SP.

CLÁUSULA DECIMA – DO FATURAMENTO E DO PAGAMENTO

1.  Os  pagamentos  serão  efetuados  mensalmente,  em conformidade  com as  medições, 
mediante  a  apresentação  dos  originais  da  fatura,  bem  como  dos  comprovantes  de 
recolhimento  do  FGTS  e  de  PREVIDÊNCIA  SOCIAL,  correspondentes  ao  período  de 
execução dos serviços.

2. Por ocasião da apresentação à CONTRATANTE (Órgão da Administração) da nota fiscal 
fatura, recibo ou documento de cobrança equivalente, a CONTRATADA deverá fazer prova 
do  recolhimento  mensal  do  FGTS,  por  meio  das  guias  de  recolhimento  do  Fundo  de 
Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social - GFIP.

2.1. As comprovações relativas ao FGTS a serem apresentadas, que deverão corresponder 
ao período de execução e por tomador de serviço (contratante) são:

• Protocolo de Envio de Arquivos, emitido pela Conectividade Social;
• Guia  de  Recolhimento  do  FGTS -  GRF,  gerada  e  impressa  pelo  SEFIP,  com a 

autenticação mecânica ou acompanhada do comprovante de recolhimento bancário 
ou o comprovante emitido quando o recolhimento for efetuado pela Internet;

• Relação dos Trabalhadores Constantes do Arquivo SEFIP – RE;
• Relação de Tomadores/Obras – RET

2.1.1.  A  não  apresentação  dessas  comprovações  assegura  ao  contratante  (Órgão  da 
Administração) o direito de sustar o pagamento respectivo e/ou os pagamentos seguintes.

2.2.1. O Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISSQN, relativo ao objeto deste 
contrato  é  devido  no  Município  onde  a  CONTRATADA  possua  seu  estabelecimento 
prestador  ou,  na  falta  do  estabelecimento,  no  local  do  domicílio  do  prestador,  em 
consonância com as disposições contidas no art. 3º, da Lei Complementar federal nº 116, 
de 31/7/03.
 
2.3.1 A CONTRATADA deverá fazer prova do recolhimento do ISSQN, por meio de cópia 
autenticada da guia de recolhimento correspondente ao serviço executado e deverá estar 
referenciada à data de emissão da Nota Fiscal/Fatura.

Rubrica 1ª................................... 2 ª.................................... Visto do Jurídico ......................................41



              CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE
                DO VALE DO RIBEIRA

                      HOSPITAL REGIONAL “DR. LEOPOLDO BEVILACQUA”
                       Rua dos Expedicionários, 140–CEP: 11930-000–Pariquera-Açu/SP

                    Fone: (13) 3856-9600–Fax: (13) 3856-9658–C.N.P.J.: 57.740.490/0001-80

                             Filial: CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO VALE DO RIBEIRA
                       HOSPITAL REGIONAL DE ITANHAÉM

                    Av. Rui Barbosa, 541–CEP: 11740-000–Itanhaém/SP–Fone: (13) 3421-1900–C.N.P.J.: 57.740.490/0002-60

2.4.1. A não apresentação dessas comprovações assegura ao CONTRATANTE (Órgão da 
Administração) o direito de sustar o pagamento respectivo e/ou os pagamentos seguintes.

3. Nos termos do artigo 31 da Lei Federal nº 8.212, de 24.07.91, alterado pela Lei Federal 
nº  9.711,  de  20.11.98,  e  Instrução  Normativa  MPS/  RFB  nº  971,  de  13.11.2009,  o 
Contratante (Órgão da Administração) reterá 11% (onze por cento) do valor bruto da nota 
fiscal,  fatura,  recibo ou documento de cobrança equivalente; obrigando-se a recolher em 
nome da Contratada, a importância retida até o dia 20 do mês subseqüente ao da emissão 
do respectivo documento de cobrança ou o dia útil imediatamente anterior, se não houver 
expediente bancário nesse dia.

3.1.  Quando  da  emissão  da  nota  fiscal,  fatura,  recibo  ou  documento  de  cobrança 
equivalente  a Contratada deverá destacar  o valor  da retenção,  a título de “RETENÇÃO 
PARA A SEGURIDADE SOCIAL”.

a)  Poderão  ser  deduzidos  da  base  de  cálculos  da  retenção,  os  valores  dos  custos  de 
fornecimento incorridos pela Contratada a título de vale-transporte e de vale-refeição, nos 
termos da legislação própria. Tais parcelas deverão estar discriminadas no documento de 
cobrança.

b) A falta de destaque do valor da retenção no documento de cobrança impossibilitará a 
CONTRATADA  a  efetuar  sua  compensação  com  o  INSS,  ficando  a  critério  do 
CONTRATANTE (Órgão da Administração) proceder à retenção/recolhimento devidos sobre 
o valor bruto do documento de cobrança ou devolvê-lo à CONTRATADA.

3.2. O CONTRATANTE (Órgão da Administração) emitirá uma GPS - Guia da Previdência 
Social específica para cada CONTRATADA (por estabelecimento). Na hipótese de emissão 
no  mesmo  mês,  de  mais  de  um  documento  de  cobrança  pela  CONTRATADA,  o 
CONTRATANTE (Órgão da Administração) se reserva o direito de consolidar o recolhimento 
dos valores retidos em uma Única Guia, por estabelecimento.

3.3.  Quando  da  apresentação  do  documento  de  cobrança,  a  CONTRATADA  deverá 
elaborar e entregar ao CONTRATANTE (Órgão da Administração) cópia da:

a) Folha de pagamento específica para os serviços realizados sob o contrato, identificando 
o número do contrato, a Unidade que o administra, relacionando respectivamente todos os 
segurados colocados à disposição desta e informando:
Nome dos segurados;
Cargo ou função;
Remuneração, discriminando separadamente as parcelas sujeitas ou não à incidência das 
contribuições previdenciárias;
Descontos legais;
Quantidade de quotas e valor pago a título de salário-família;
Totalização por rubrica e geral;
Resumo geral consolidado da folha de pagamento; e
b)  Demonstrativo  mensal  assinado  por  seu  representante  legal,  individualizado  por 
CONTRATANTE, com as seguintes informações:
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 Nome e CNPJ da CONTRATANTE;

 Data de emissão do documento de cobrança;

 Número do documento de cobrança;

 Valor bruto, retenção e valor líquido (recebido) do documento de cobrança.

 Totalização dos valores e sua consolidação.

c)  Os  documentos  solicitados  em  (a)  e  (b)  anteriores  deverão  ser  entregues  ao 
CONTRATANTE (Órgão da Administração) na mesma oportunidade da nota fiscal, fatura, 
recibo ou documento de cobrança equivalente.

4. Os pagamentos serão realizados mediante depósito na conta corrente bancária em nome 
da CONTRATADA no Banco …..........., conta nº ......... Agência nº ................... sendo que a 
data de exigibilidade do referido pagamento será estabelecida,  observadas as seguintes 
condições:

a) Em 20 (vinte) dias, contados da respectiva medição, desde que a correspondente fatura, 
acompanhada dos documentos  referidos  no item 2 desta  Cláusula,  seja  protocolada no 
Serviço de Protocolo, do Hospital Regional “Dr. Leopoldo Bevilacqua”, no prazo de até 03 
(três) dias úteis contados do recebimento da comunicação de que trata o item 2 da cláusula 
anterior;

b)  A  não  observância  do  prazo  previsto  para  apresentação  das  faturas  ou  a  sua 
apresentação com incorreções ensejará a prorrogação do prazo de pagamento por igual 
número de dias a que corresponderem os atrasos e/ou as incorreções verificadas.

5. Havendo atraso nos pagamentos, sobre o valor devido incidirá correção monetária nos 
termos do artigo 74 da Lei Estadual nº 6.544/89, bem como juros moratórios, a razão de 
0,5%  (meio  por  cento)  ao  mês,  calculados  pro  rata  tempore,  em  relação  ao  atraso 
verificado.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA RESPONSABILIDADE TÉCNICA

A  responsabilidade  técnica  dos  serviços  caberá  ao  Sr.(a)  ____________,  Conselho 
Profissional nº___, região __________________.

Eventual alteração do titular Responsável Técnico deverá ser comunicada de imediato ao 
CONTRATANTE, acompanhada de justificativa da necessidade da substituição,  da nova 
nomeação,  do  curriculum  vitae  do  profissional  indicado  para  a  função  de  responsável 
técnico, juntada a respectiva documentação do Conselho Profissional Competente.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - REAJUSTE DE PREÇOS

Para o reajustamento dos preços unitários contratados, deverá ser observada a legislação 
vigente,  em  especial  o  Decreto  Estadual  nº  48.326,  de  12/12/03  e  as  disposições  da 
Resolução CC -79, de 12/12/03.
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Formula paramétrica 

              IPC -1   
R = Po[(            )] 
               
               IPCo

Onde: 

R= parcela de reajuste;

Po = preço inicial do contrato no mês de referência dos preços, ou  preço do contrato no 

mês de aplicação do último reajuste; 

IPC/IPCo = variação do IPC FIPE - Índice de Preço ao Consumidor,  ocorrida entre o 

mês  de  referência  de  preços,  ou  o  mês  do  último  reajuste  aplicado,  e  o  mês  de 

aplicação do reajuste. 

A  periodicidade  anual  será  contada  a  partir  da  data  de  apresentação  da  proposta. 
Considera-se como data de apresentação da proposta o último dia de prazo previsto para 
sua entrega.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA GARANTIA DA EXECUÇÃO CONTRATUAL

Para o fiel cumprimento de todas as obrigações contratuais assumidas, a CONTRATADA 
prestou  garantia  sob  a  modalidade  _____________,  no  valor  de  R$  ____________, 
correspondente a 5% (cinco por cento) do valor da contratação, em conformidade com o 
disposto no artigo 56 da Lei Federal nº 8.666/93.

PARÁGRAFO PRIMEIRO

A garantia prestada deverá vigorar por prazo igual ao de vigência do presente contrato, 
sendo  que,  em  caso  de  alteração  contratual,  a  CONTRATADA  deverá  promover  a 
complementação do respectivo valor, bem como de sua validade, se for o caso, de modo a 
que o valor da garantia corresponda ao percentual fixado no caput, facultada a substituição 
por qualquer das outras modalidades elencadas no § 1º, do artigo 56, da Lei Federal nº 
8.666/93.

PARÁGRAFO SEGUNDO

O CONTRATANTE fica, desde já, autorizado pela CONTRATADA a promover, perante a 
entidade  responsável  pela  garantia  o  levantamento  do  valor  devido  em decorrência  da 
aplicação da penalidade de multa, na hipótese de não existir pagamento pendente em valor 
suficiente para quitar o débito, nos termos da Cláusula décima sexta.

PARÁGRAFO TERCEIRO
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Verificada a hipótese do parágrafo anterior e não rescindido o contrato, a CONTRATADA 
fica obrigada a proceder ao reforço da garantia, no valor correspondente ao levantamento 
feito, no prazo de 10 dias, contado após a notificação do respectivo abatimento, sob pena 
de suspensão dos pagamentos subsequentes.

PARÁGRAFO QUARTO

A garantia prestada será restituída (e/ou liberada) após a integral execução de todas as 
obrigações contratuais e, quando em dinheiro,  será atualizada monetariamente conforme 
dispõe o artigo 56, § 4º, da Lei Federal nº 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – TRANSFERÊNCIA e SUBCONTRATAÇÃO 

A Contratada não poderá transferir o presente Contrato, no todo ou em parte.
A Contratada não poderá subcontratar os serviços que compõem o escopo principal deste 
ajuste.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA ALTERAÇÃO DA QUANTIDADE DOS SERVIÇOS 
CONTRATADOS

A  CONTRATADA  fica  obrigada  a  aceitar,  nas  mesmas  condições  contratadas,  os 
acréscimos ou supressões que se fizerem necessários no objeto,  a critério exclusivo do 
CONTRATANTE,  até  o  limite  de  25% (vinte  e  cinco  por  cento)  do  valor  atualizado  do 
contrato.

PARÁGRAFO ÚNICO

Eventual  alteração  será  obrigatoriamente  formalizada  por  meio  de  Termo  Aditivo  ao 
presente Contrato, respeitadas as disposições da Lei Federal nº 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DAS PENALIDADES

Pela inexecução total ou parcial do contrato ou por demonstrar não possuir idoneidade para 
contratar  em virtude de atos ilícitos praticados,  o Contratante poderá,  garantida a prévia 
defesa, aplicar à Contratada as penalidades previstas na legislação vigente.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DAS SANÇÕES

1. Ao(s) licitante(s)/contratada(s) que praticarem qualquer atos previstos no Artigo 7º da Lei 
Federal nº 10.520/2002, bem como do Artigo 87, da Lei Federal nº 8666/93, conforme o 
caso,  ficarão  sujeitos  às  seguintes  penalidades,  que  serão  aplicadas  mediante 
procedimento administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa.

2. Suspensão do direito de licitar e contratar com o CONSAÚDE – Consórcio Intermunicipal 
de Saúde do Vale do Ribeira, pelo prazo de 05 (cinco) anos.

3.  Declaração  de  inidoneidade  para  licitar  ou  contratar  com  a  Administração  Pública, 
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a 
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reabilitação  perante  a  própria  autoridade  que  aplicou a  penalidade,  que  será  concedida 
sempre  que  o  contratado  ressarcir  a  Administração  pelos  prejuízos  resultantes  e  após 
decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior.

PARÁGRAFO PRIMEIRO

A penalidade de que trata o “caput” desta cláusula será aplicada sem prejuízo das demais 
cominações  legais  e  das multas  previstas  na Resolução  nº.  5/93 do TCESP,  de 1º  de 
setembro  de  1993  (alterada  pela  Resolução  nº.  03/08),  regulamentada  no  âmbito  do 
CONSAÚDE pela Portaria 008/10, de 08 de março de 2010, garantido o exercício de prévia 
e ampla defesa.

PARÁGRAFO SEGUNDO

As multas são autônomas e a aplicação de uma não exclui a de outra.

PARÁGRAFO SEGUNDO

A  CONTRATANTE  reserva-se  o  direito  de  descontar  das  faturas,  os  valores 
correspondentes às multas que eventualmente forem aplicadas.

PARÁGRAFO TERCEIRO

As multas são autônomas e a aplicação de uma não exclui a de outra.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DA RESCISÃO E RECONHECIMENTO DOS DIREITOS 
DO CONTRATANTE

Este  contrato  poderá  ser  rescindido  na  forma,  pelos  motivos  e  com  as  conseqüências 
previstas nos artigos 75 a 82 da Lei Estadual nº 6.544/89, e artigos 77 a 80, 86 a 88, da Lei 
Federal nº 8.666/93.

PARÁGRAFO ÚNICO

A  CONTRATADA  reconhece,  desde  já,  os  direitos  da  CONTRATANTE  nos  casos  de 
rescisão administrativa, prevista no artigo 77 da Lei Estadual nº 6.544/89, e artigo 79 da Lei 
Federal nº 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA NONA – DISPOSIÇÕES FINAIS

Fica ajustado, ainda, que:

1.  Consideram-se  partes  integrantes  do  presente  termo  de  contrato,  como  se  nele 
estivessem transcritos:

a) o Edital de Licitação PP nº 067/13 e seus anexos;
b) a proposta apresentada pela CONTRATADA;
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2. Aplicam-se às omissões deste contrato as disposições da Lei Federal nº 10.520, de 17 de 
julho de 2002, do Decreto Estadual nº 49.722, de 24 de junho de 2005, do Decreto Estadual 
nº 52.205, de 27 de setembro de 2007 e do Regulamento anexo à Resolução CC-27, de 25 
de maio de 2006, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, da Lei Estadual nº 
6.544, de 22 de novembro de 1989,  e das demais normas complementares aplicáveis à 
espécie. 

3.  Para dirimir  quaisquer  questões decorrentes  deste contrato,  não resolvidas na esfera 
administrativa, será competente o Foro da Comarca de Jacupiranga/SP pela Vara Distrital 
de Pariquera-Açu/SP.

E assim,  por estarem às partes de acordo,  justas  e contratadas,  foi  lavrado o presente 
termo em 03 (três) vias de igual teor e forma, que, depois de lido e achado conforme, é 
assinado  pelas  partes  para  que  produza  todos  os  efeitos  de  direito,  na  presença  das 
testemunhas abaixo identificadas e assinadas.

Pariquera-Açu, ___ de _____________de 2.013

CONTRATANTE:
..........................................................

MARIA CÁRMEN AMARANTE BOTELHO
DIRETORA SUPERINTENDENTE

CONSAÚDE

CONTRATADA:
..........................................................

REPRESENTANTE LEGAL

TESTEMUNHAS:
1ª: …..................
2ª: .....................

 ......................................................................
Dra. AMÉLIA AUGUSTA SIMI CALAZANS GODKE

PROCURADORIA JURÍDICA DO CONSAÚDE
OAB/SP 179.053
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ANEXO V

MODELO DECLARAÇÃO DO MINISTÉRIO DO TRABALHO

(Modelo – deve ser emitido em papel que contenha a denominação ou razão social da empresa 
licitante)

Ao 
Consórcio Intermunicipal de Saúde do Vale do Ribeira

Pregão Presencial n. º 067/13
Processo n. º 090/13

   Eu  (nome  completo),  representante  legal  da 
empresa  ................................(nome  da  pessoa  jurídica),  interessada  em  participar  do  PREGÃO 
(presencial)  nº __/2013, do Consórcio Intermunicipal de Saúde do Vale do Ribeira,  declaro , sob as 
penas de Lei, que nos termos do parágrafo 6º do artigo 27  da Lei  6544 de 22  de novembro   de 1989, 
a (nome da pessoa jurídica ) encontra-se  em  situação regular perante  o Ministério do Trabalho, 
que  se refere a observância do disposto do inciso XXXIII do artigo 7º  da Constituição Federal.

LOCAL E DATA.

.........................................................
Representante Legal  ou Procurador

c/ carimbo da empresa
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                                                                         ANEXO VI

RESOLUÇÃO nº. 5/93*
TC-A -16.529/026/93 – de 1/9/93
PUBLICADA no Diário Oficial do Estado de São Paulo em 2 de setembro de 1993.

O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO,  no uso de suas atribuições legais e 
regimentais  e,  tendo como fundamento a  regra  do artigo  115 da Lei  nº.  8.666/93,  considerando 
afaculdade de expedir normas para a realização de seus procedimentos licitatórios; considerando que 
a Lei nº. 8.666/93, ao se referir à multa o faz genericamente;
Considerando a necessidade de se estabelecerem parâmetros para a aplicação da sanção.

RESOLVE baixar a presente resolução, na conformidade seguinte:

Artigo 1º  -  A aplicação de multa  na infringência ao disposto  nos artigos  81,  86 e 87 da Lei  nº. 
8.666/93, no âmbito do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, obedecerá ao disposto nesta 
Resolução.
Artigo  2º  -  A  recusa  injustificada  do  adjudicatário  em  assinar  o  contrato,  aceitar  ou  retirar  o 
instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Administração do Tribunal de Contas do 
Estado de São Paulo, caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-o as 
seguintes penalidades:
I - Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor da obrigação não cumprida; ou
II - Pagamento correspondente à diferença de preço decorrente de nova licitação para o mesmo
fim.
Artigo  3º  -  O  atraso  injustificado  na  execução  do  contrato  de  serviço,  obra,  ou  na  entrega  de 
materiais, sem prejuízo do disposto no parágrafo primeiro do artigo 86 da Lei 8.666/93 e artigo 7º da  
Lei 10.520/02, sujeitará a contratada à multa de mora sobre o valor da obrigação não cumprida, a 
partir do primeiro dia útil seguinte ao término do prazo estipulado, na seguinte proporção:
I - Multa de 10% (dez por cento) até o 30º (trigésimo) dia de atraso; e
II  -  Multa de 15% (quinze por cento) a partir  do 31º (trigésimo primeiro)  dia de atraso até o 45º  
(quadragésimo quinto) dia de atraso.
Parágrafo único - A partir do 46º (quadragésimo sexto) dia estará caracterizada a inexecução total ou 
parcial da obrigação assumida, salvo disposição em contrário, em casos particulares, previstos no
edital ou contrato, sujeitando-se à aplicação da multa prevista no artigo quarto desta resolução.
Artigo 4º  -  Pela inexecução total ou parcial  do serviço,  compra ou obra poderão ser aplicadas à 
contratada as seguintes penalidades:
I - Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor da obrigação não cumprida; ou
II - Multa correspondente à diferença de preço decorrente de nova licitação para o mesmo fim.
Artigo 5º - O material não aceito deverá ser substituído dentro do prazo fixado pela administração do 
Tribunal de Contas do Estado de são Paulo, que não excederá a 15 (quinze) dias,  contados do 
recebimento da intimação.
Parágrafo único - A não ocorrência de substituição dentro do prazo estipulado ensejará a aplicação 
da multa prevista no Artigo 4º desta Resolução, considerando-se a mora, nesta hipótese, a partir do 
primeiro dia útil seguinte ao término do prazo estabelecido no "caput" deste artigo.
Artigo 6º  - O pedido de prorrogação de prazo final da obra e/ou serviços ou entrega de material 
somente  será  apreciado  se  efetuado  dentro  dos  prazos  fixados  no  contrato  ou  instrumento 
equivalente.
Artigo 7º - As multas referidas nesta resolução não impedem a aplicação de outras sanções previstas 
nas Leis 8.666/93 e 10.520/02.
§ 1º - Verificado que a obrigação foi cumprida com atraso injustificado ou caracterizada a inexecução 
parcial, o Tribunal reterá, preventivamente, o valor da multa dos eventuais créditos que a contratada 
tenha direito, até a decisão definitiva, assegurada a ampla defesa.
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§ 2º - Caso a contratada tenha prestado garantia, e esta for insuficiente para cobrir o valor da multa, 
será retida a diferença, nos termos disciplinados no parágrafo anterior.
§ 3º - Se este Tribunal decidir pela não aplicação da multa, o valor retido será devolvido à contratada 
devidamente corrigido pelo IPC-FIPE.
Artigo 8º  - As normas estabelecidas nesta Resolução deverão constar em todos os procedimentos 
licitatórios e de dispensa ou inexigibilidade de licitação.
Artigo 9º - A presente Resolução entrará em vigor na data de sua publicação.

• Atualizada pela Resolução nº. 03/08, publicada no Diário Oficial do Estado de São Paulo 
em 4 de setembro de 2008.
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ANEXO VII

DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE

(Modelo – deve ser emitido em papel que contenha a denominação ou razão social da empresa 
licitante)

Ao 
Consórcio Intermunicipal de Saúde do Vale do Ribeira

Pregão Presencial n. º 067/13
Processo n. º 090/13

Declaro, sob as penas da lei, sem prejuízo das sanções e multas previstas 
neste ato convocatório, que a empresa ____________________________ (denominação da pessoa 
jurídica), CNPJ nº _______________, é microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos do 
enquadramento previsto na Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, cujos termos 
declaro conhecer na íntegra, estando apta, portanto, a exercer o direito de preferência como critério  
de desempate no procedimento licitatório do Pregão nº 067/13, realizado pelo CONSAÚDE.

_____________________________
LOCAL E DATA.

______________________________
Representante legal

( com carimbo da Empresa )
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ANEXO VIII

TERMO DE CIÊNCIA E NOTIFICAÇÃO

CONTRATANTE: CONSÓRCIO  INTERMUNICIPAL  DE  SAÚDE  DO  VALE  DO  RIBEIRA  – 
CONSAÚDE
CONTRATO Nº ___/__ - P. P. N.º 067/13 – PROC. N.° 090/13.
OBJETO: 
CONTRATADA: 

Na  qualidade  de  Contratante  e  Contratado,  respectivamente,  do  Termo 
acima identificado, e, cientes do seu encaminhamento ao Tribunal de Contas do Estado, para fins de 
instrução e julgamento, damo-nos por CIENTES e NOTIFICADOS para acompanhar todos os atos da 
tramitação processual, até julgamento final e sua publicação e, se for o caso e de nosso interesse,  
para, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito da defesa, interpor recursos e o 
mais que couber. Outrossim, declaramos cientes, doravante, de que todos os despachos e decisões 
que vierem a ser tomados relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do 
Estado, Caderno do Poder Legislativo,  parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, de 
conformidade com o Artigo 90 da Lei Complementar nº 709 de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, a 
partir de então, a contagem dos prazos processuais.

Pariquera-Açu, __ de _______ de 2.013.

CONTRATANTE:

.............................................................
MARIA CÁRMEN AMARANTE BOTELHO

DIRETORA SUPERINTENDENTE
CONSAÚDE

CONTRATADA:  

.................................
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ANEXO IX

PORTARIA Nº 008/2.010
De 08 de março de 2.010

MARIA  CÁRMEN  AMARANTE  BOTELHO,  Diretora 
Superintendente  do  CONSAÚDE  –  Consórcio 
Intermunicipal  de  Saúde  do  Vale  do  Ribeira ,  no  uso 
de  suas  atr ibuições  legais  e  estatutár ias,  com fundamento 
à regra do Artigo 115 da Lei nº 8.666/93,

RESOLVE:

Art. 1º: Instaurar, no âmbito do CONSAÚDE, a aplicação da Resolução nº 5/93 do Tribunal 
de Contas do Estado de São Paulo, atualizada pela Resolução nº 03/08, publicada 
no Diário Oficial  do Estado de São Paulo, em 04 de setembro de 2.008, para os 
processos de licitações e contratos administrativos.

Art. 2º: Regulamentar, no âmbito do CONSAÚDE, a aplicação da Ordem de Serviço GP nº 
02/2001 do  Tribunal  de  Contas  do  Estado  de  São  Paulo,  no  que  tange  à 
Previdência Social, de modo a prevenir eventual responsabilidade solidária quanto a 
estas, que possa recair sobre o CONSAÚDE.

Art. 3º: CUMPRA-SE.

MARIA CÁRMEN AMARANTE BOTELHO
Diretora Superintendente - CONSAÚDE
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ANEXO X

MODELO DE PROCURAÇÃO PARA CREDENCIAMENTO

Por este instrumento particular de Procuração, a (Razão Social da Empresa), com sede (endereço 
completo da matriz), inscrita no C.N.P.J./MF sob n.º ............ e Inscrição Estadual sob n.º .................,  
representada neste ato por seu(s) (qualificação(ões) do(s) outorgante(s)) Senhor(a)..........................., 
portador(a)  da  Cédula  de  Identidade  R.G.  n.º  .............  e  C.P.F.  n.º........................,  nomeia(m)  e 
constitui(em) seu bastante Procurador o(a) Senhor(a)....................................., portador(a) da Cédula 
de Identidade R.G. n.º ....................... e C.P.F. n.º.................................., a quem confere(imos) amplos 
poderes para representar a ............. (Razão Social da Empresa) perante o Consórcio Intermunicipal 
de Saúde do Vale do Ribeira, inclusive  apresentar DECLARAÇÃO de que a proponente cumpre os 
requisitos de habilitação no que se referir ao PREGÃO N.º ___/13-, formular verbalmente lances ou 
ofertas na(s) etapa(s) de lances, desistir verbalmente de formular lances ou ofertas na(s) etapa(s) de 
lance(s),  negociar  a  redução  de  preço,  desistir  expressamente  da  intenção  de  interpor  recurso 
administrativo  ao  final  da  sessão,  manifestar-se  imediata  e  motivadamente  sobre  a  intenção  de 
interpor  recurso  administrativo  ao  final  da  sessão,  assinar  a  ata  da  sessão,  prestar  todos  os  
esclarecimentos solicitados pelo  PREGOEIRO, enfim, praticar todos os demais atos pertinentes ao 
certame, em nome da Outorgante.

_____________________________
(LOCAL E DATA)

_____________________________
(REPRESENTANTE LEGAL)

OBS.:ASSINATURA(S)  COM  FIRMA(S)  RECONHECIDA(S)  DO(S)  OUTORGANTE(S)  COM 
PODERES PARA ESTE FIM CONFORME CONTRATO SOCIAL DA SOCIEDADE.

O CREDENCIAMENTO DEVERÁ VIR ACOMPANHADO DA DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA PARA 
COMPROVAÇÃO DA VALIDADE DO MESMO, CONFORME PREVISTO NO ITEM III, 1, ALÍNEA “b” 
DO EDITAL.
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ANEXO XI

JUSTIFICATIVA DOS ÍNDICES DE LIQUIDEZ

A interpretação desses índices poderá ser efetuada da seguinte maneira:

a) Índice de Liquidez Geral = ativo circulante + ativo realizável a longo prazo / passivo cir-
culante + passivo exigível a longo prazo >= 1

b) Índice de Liquidez Corrente = ativo circulante / passivo circulante >=1

Os índices de liquidez têm como principal finalidade, avaliar a capacidade financeira que a 
empresa possui para satisfazer compromissos de pagamentos de dívidas com terceiros.

Quanto maiores tais índices, melhor. O ponto chave para todos eles ocorre quando o resul-
tado da divisão é igual a 1 (um), indicando que a empresa possui uma unidade monetária 
para cada outra devida. O ideal é que o resultado seja superior a 1, pois a Administração 
Pública responde solidariamente com o contratado pelos encargos previdenciários resultan-
tes da execução do contrato, nos termos do art. 31 da Lei 8.212, de 24 de julho de 1991.

NOTA EXPLICATIVA

Desta forma, a administração adota a exigência de comprovação de índices contábeis ILC > 
ou = 1, ILG > ou = 1, para que os licitantes demonstrem a boa capacidade financeira para 
suportar os compromissos que irão assumir caso o objeto da licitação lhe seja adjudicado, 
compromissos tais como, capital de giro suficiente para suportar o prazo de pagamento das 
faturas emitidas, bem como, em face do prazo Contratual prolongado.

Segue alguns entendimentos que tomamos como base para o uso dos índices acima cita-
dos.

O TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO já emitiu entendimento acerca dos índices contábeis, 
prescrevendo o seguinte:

“São a Liquidez Geral (LG) e a Liquidez Corrente (LC), os índices utilizados pelo subitem 
6.3 do edital (9fl.22) para a comprovação da boa situação financeira da proponente.
Quanto maiores esses índices, melhor. Um índice de LG menor que 1 demonstra que a em-
presa não tem recursos suficientes para pagar suas dívidas, devendo gerá-los. Já um índice 
de LC menor do que 1 demonstra que a empresa não possui folga financeira a curto prazo.  
Se os dois índices forem maiores do que 1, a empresa estará financeiramente saudável. 
Nesse sentido, qualquer empresa de pequeno ou grande porte poderia participar da concor-
rência, independentemente de capital ou patrimônio liquido mínimo, desde  que tivesse os 
seus índices contábeis nos valores normalmente adotados para comprovar uma boa situa-
ção financeira” 
(Acórdão n° 247/2003 – Plenário – Min. Relator Marc os Vinícios Vilança).

O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO vem desenvolvendo sólida juris-
prudência que, estribada na razoabilidade e na proporcionalidade:
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“O ponto fulcral de discussão nos autos recai sobre a infringência do art. 31, § 5° da Lei 
8666/93, uma vez que o edital exigiu índices para comprovação da qualificação econômico 
financeira da empresa – de liquidez igual ou superior a 2,50 e de endividamento superior a 
0,75%, configurando-se abusivos e coibidores da livre participação no pleito. (...) A ju-
risprudência desta Corte sobre o tema é pacífica e condena quocientes de 1,5 para 
cima,  a exemplo do decidido nos autos dos TCs 514/003/96,  517/003/96, 37211/026/96, 
13571/026/98, 21649/026/98, 13677/026/98, dentre outros” (TC 031546/026/99, rel. Cons. 
EDGARD CAMARGO RODRIGUES, julg. 13.08.2002, publ. DOE 27.08.2002).
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