
 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 03/2023

PROCESSO Nº. 288/2022 

FUNDAMENTO LEGAL: Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, Lei Complementar nº
123, de 14 de dezembro de 2006, alterada pela Lei Complementar nº 147 de 07 de agosto de
2014,  Decreto  nº  001,  de  06  de  junho  de  2022,  do  CONSAÚDE,  aplicando-se
subsidiariamente, Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, com alterações posteriores,
e demais normas regulamentares aplicáveis à espécie. 

CRITÉRIO DE JULGAMENTO: Menor Preço Global. 

IMPORTANTE: 

RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO: até as 08:59
horas do dia 20/02/2023. 

ABERTURA DAS PROPOSTAS: Às 09:00 horas do dia 20/02/2023. 

INÍCIO DA DISPUTA: Às 09:30 horas do dia 20/02/2023. 

LOCAL: Bolsa de Licitações e Leilões – “BLLCOMPRAS”, através da página: www.bll.org.br. 

MODO DE DISPUTA: Aberto e Fechado. 

MAIS INFORMAÇÕES: Serviço de Suprimento – Setor de Licitações – Rua Pedro Bonne, 508
- Centro, Pariquera-Açu – SP, de segunda a sexta-feira, das 08h00 às 12h00 e das 13h00 às
17h00, pelo telefone (13) 3856-9733, ou através do e-mail licitacoes@consaude.org.br. 

VISITA TÉCNICA: As visitas poderão ser agendadas por e-mail (licitacoes@consaude.org.br)
ou pelo telefone (13) 3856-9733 e poderão ser realizadas até o dia imediatamente anterior à
sessão pública. 

Poderão ser feitas tantas visitas técnicas quantas cada interessado considerar necessário. A
visita técnica tem como objetivo verificar as condições locais para a execução do objeto da
contratação, permitindo aos interessados verificar localmente as informações que julgarem
necessárias para a elaboração da sua proposta, de acordo com o que o próprio interessado
julgar conveniente, não cabendo à Administração nenhuma responsabilidade em função de
insuficiência dos dados levantados por ocasião da visita técnica. 
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PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 03/2023 

O Consórcio Intermunicipal de Saúde do Vale do Ribeira e Litoral Sul - CONSAÚDE, por meio
da  utilização  de  recursos  de  tecnologia  da  informação  –  INTERNET,  torna  público,  para
conhecimento dos interessados, de acordo com o disposto neste Edital e seus anexos, cuja
minuta foi aprovada pela Procuradoria Jurídica, que realizará licitação na modalidade Pregão
Eletrônico, tendo como critério de julgamento o menor preço global, na forma abaixo: 

1 - REGULAMENTO OPERACIONAL DO CERTAME 

1.1. O Pregão Eletrônico será realizado em sessão pública, por meio da INTERNET, mediante
condições de segurança - criptografia e autenticação - em todas as suas fases através do
Sistema de Pregão, na Forma Eletrônica, da Bolsa de Licitações e Leilões – BLL.

1.2.  Os  trabalhos  serão  conduzidos  pelo  PREGOEIRO  auxiliado  pela  Equipe  de  Apoio,
conforme designação na Portaria nº. 006, de 03 de janeiro de 2023, mediante a inserção e
monitoramento de dados gerados ou transferidos para o aplicativo “BLLCOMPRAS” constante
da página eletrônica da Bolsa de Licitações e Leilões.

2 - OBJETO 

2.1. Prestação de serviços de lavanderia hospitalar nas dependências do Hospital Regional Dr.
Leopoldo Bevilacqua - HRLB/CONSAÚDE, conforme especificações constantes no Termo de
Referência, que integra este Edital como Anexo I.

3 – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

3.1. A despesa total, estimada em R$ 1.751.040,00 (um milhão, setecentos e cinquenta
e  um mil  e  quarenta  reais),  deverá  onerar  recursos  da  Função  Programática:
10.302.0101.2004,  Natureza  da  Despesa:  33.90.39.99  Ficha:  19.  Fonte  de  Recurso:
Convênio Estadual.

4 – AVISO E DIVULGAÇÃO DO EDITAL 

4.1.  O aviso do EDITAL será publicado  na Imprensa Oficial  do Estado de São Paulo,  na
Imprensa Oficial do CONSAÚDE e no site Oficial www.consaude.org.br.

4.2. O Edital  poderá ser consultado na íntegra por qualquer interessado, a partir  da data
informada no aviso acima, nos sítios eletrônicos: www.bll.org.br e www.consaude.org.br.

5 – ESCLARECIMENTOS E IMPUGNAÇÕES AO EDITAL 

5.1.  Até  03 (três)  dias úteis  anteriores  à  data  fixada  para  abertura  da  sessão  pública,
qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimentos ou impugnar os termos deste edital.

5.2. As medidas referidas no item “5.1” deverão ser encaminhadas por meio eletrônico, em
campo próprio da BLL.

5.3.  Caberá  ao  pregoeiro  responder  os  pedidos  de  esclarecimentos  e  decidir  sobre  as
impugnações, no prazo de 02 (dois) dias úteis, contados da data de seu recebimento.

5.4. As respostas aos esclarecimentos e as decisões das impugnações serão disponibilizadas
aos demais participantes no site www.bll.org.br.
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5.5.  Acolhida  a  impugnação  contra  o  edital,  será  definida  e  publicada  nova  data  para
realização do certame.

5.6. Modificações no edital serão divulgadas pelo mesmo instrumento de publicação utilizado
para divulgação do texto original e o prazo inicialmente estabelecido será reaberto, exceto se,
inquestionavelmente,  a  alteração  não  afetar  a  formulação  das  propostas,  resguardado  o
tratamento isonômico aos licitantes.

6 - DATAS, HORÁRIOS E REFERÊNCIA DE TEMPO 

6.1. A PROPONENTE deverá observar as datas e horários previstos para a abertura da sessão
pública, atentando-se também para a data e horário do início da disputa de preços, conforme
disposto no preâmbulo deste edital.

6.2.  Todos  os  horários  estabelecidos  no  edital,  no  aviso  e  durante  a  sessão  pública
observarão, para todos os efeitos, o horário de Brasília, inclusive para contagem de tempo e
registro no sistema eletrônico e na documentação relativa ao certame.

7 - CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO 

7.1.  Poderão participar  deste Pregão os interessados do ramo de atividade pertinente ao
objeto da contratação que atenderem a todas as exigências constantes deste Edital e seus
anexos.

7.2. O LICITANTE deverá estar credenciado junto ao sistema eletrônico de licitações adotado
(Bolsa de Licitações e Leilões - BLL), até no mínimo uma hora antes do horário fixado no
preâmbulo, para o recebimento das propostas.

7.3. Além das vedações estabelecidas pelo artigo 9º da Lei Federal nº 8.666/93, não será
permitida a participação de empresas:

7.3.1. Suspensas temporariamente de participar em licitação e impedidas de contratar com o
Consórcio Intermunicipal de Saúde do Vale do Ribeira e Litoral Sul, nos termos do inciso III
do artigo 87 da Lei Federal nº 8.666/93 e alterações, do artigo 7º da Lei 10.520/02 e da
Súmula nº 51 do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.

7.3.2.  Declaradas  inidôneas  para  licitar  ou  contratar  com  os  órgãos  e  entidades  da
Administração Pública em geral, nos termos do artigo 87, inciso IV da Lei nº 8.666/93;

7.3.3. Impedidas de licitar e contratar nos termos do artigo 10 da Lei Federal nº 9.605/98;

7.3.4. Que estejam reunidas em consórcio e sejam controladoras coligadas ou subsidiárias
entre si, ou ainda, quaisquer outras formas de constituição em grupo;

7.3.5. Estrangeiras que não funcionem no País.

7.3.6. Reunidas sob a forma de consórcio, qualquer que seja sua forma de constituição;

7.3.7. Cooperativas, organizações sociais e associações sem fins lucrativos.

8 - CREDENCIAMENTO NO SISTEMA DA BLL 

8.1. As pessoas jurídicas interessadas deverão cadastrar operador devidamente credenciado
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junto ao sistema “BLLCOMPRAS”.

8.2.  O  acesso  do  operador  ao  pregão,  para  efeito  de  registrar  a  proposta  e  dar  lances
sucessivos, em nome do licitante, somente se dará mediante prévia definição de chave de
identificação e de senha pessoal e intransferível.

8.3. A chave de identificação e a senha poderão ser utilizadas em qualquer pregão na forma
eletrônica,  salvo quando cancelada por solicitação do credenciado,  por iniciativa da BLL -
Bolsa de Licitações e Leilões, devidamente justificada, ou por determinação legal.

8.4.  O  credenciamento  da  PROPONENTE  e  de  seu  representante  legal  junto  ao  sistema
eletrônico, implica na responsabilidade pelas transações efetuadas em seu nome, assumindo
como  firmes  e  verdadeiras  suas  propostas  e  seus  lances,  inclusive  os  atos  praticados
diretamente ou por seu representante, excluída a responsabilidade da Bolsa de Licitações e
Leilões – BLL ou do CONSAÚDE por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha,
ainda que por terceiros.

8.5.  Caberá  à  PROPONENTE  acompanhar  as  operações  no  sistema  eletrônico  durante  o
andamento  do  presente  Pregão,  ficando  responsável  pelo  ônus  decorrente  da  perda  de
negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua
desconexão,  devendo  comunicar  imediatamente  à  Bolsa  de  Licitações  do  Brasil  –  BLL
qualquer acontecimento que possa comprometer o sigilo ou a inviabilidade do uso da senha,
para imediato bloqueio de acesso.

8.6. A Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte deverá, quando do cadastramento da
proposta inicial de preço a ser digitada no sistema, informar em campo próprio seu regime de
tributação para fazer valer o direito de prioridade no desempate. (artigos 44 e 45 da Lei
Complementar 123 de 14 de dezembro de 2006 e alterações).

8.7. O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO VALE DO RIBEIRA E LITORAL SUL está
isento de quaisquer custos de operacionalização e uso do sistema, ficando a cargo do(a)
licitante  vencedor(a)  do  certame  os  encargos  financeiros  ou  de  qualquer  espécie
estabelecidos com a provedora do sistema, equivalentes aos percentuais estabelecidos pela
mesma sobre o valor contratual ajustado entre as partes (Licitante / BLL – Bolsa de Licitações
e Leilões), a título de taxa pela utilização dos recursos de tecnologia da informação.

8.8. Qualquer dúvida em relação ao acesso no sistema operacional, poderá ser esclarecida
através do telefone (41) 3097-4600 - Curitiba-PR, através da Bolsa de Licitações e Leilões ou
pelo e-mail contato@bll.org.br.

9  –  DA  APRESENTAÇÃO  DA  PROPOSTA  E  DOS  DOCUMENTOS  DE  HABILITAÇÃO
ATRAVÉS DO SISTEMA ELETRÔNICO 

9.1.  Os  licitantes  encaminharão,  exclusivamente  por  meio  do  sistema  eletrônico
www.bll.org.br,  concomitantemente com  os  documentos  de  habilitação
exigidos no edital, proposta em papel timbrado,  com a descrição do objeto
da licitação, preço unitário e total, até a data e o horário estabelecidos para
o fim do recebimento das propostas, quando, então, encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação.
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9.2. O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos neste Edital,
ocorrerá por meio de chave de acesso e senha.

9.3. O LICITANTE deverá manifestar, em campo próprio do sistema eletrônico, QUE CUMPRE
PLENAMENTE OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO e que sua proposta está em conformidade
com as exigências do instrumento convocatório, sujeitando-se às sanções legais na hipótese
de declaração falsa.

9.4. Até a abertura da sessão, as PROPONENTES poderão retirar ou substituir a proposta e os
documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema.

9.5. Na etapa de apresentação da proposta e dos documentos de habilitação pelo licitante,
não haverá ordem de classificação das propostas, o que ocorrerá somente após a realização
dos procedimentos de negociação e julgamento da proposta.

9.6. Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor classificado
somente serão disponibilizados para avaliação do pregoeiro e para acesso público  após o
encerramento do envio de lances.

9.7.  Os  documentos  complementares  à  proposta  e  à  habilitação,  quando  necessários  à
confirmação daqueles exigidos no edital e já apresentados, serão encaminhados pelo licitante
melhor classificado após o encerramento do envio de lances, observado o prazo de que trata
o item 16.3.

10 – PROPOSTA ELETRÔNICA 

10.1. A PROPOSTA ELETRÔNICA, em conformidade com as especificações contidas no ANEXO
I do Edital – Termo de Referência, deverá conter:

10.1.1. Preço unitário e total global;

10.1.2. O objeto ofertado deverá atender, sob as penas da lei,  a todas as especificações
exigidas no Termo de Referência – Anexo I deste Edital.

10.3. A apresentação da proposta eletrônica implica na aceitação pelo licitante de que:

10.3.1.  Conhece  e  cumprirá  os  termos  do  Edital  em  todos  os  seus  detalhamentos,  em
especial o Termo de Referência – Anexo I deste Edital;

10.3.2. Nos preços propostos estão incluídos, além do lucro, todas as despesas e custos,
como por exemplo: transportes, tributos de qualquer natureza e todas as despesas, diretas
ou indiretas, relacionadas com a prestação de serviços objeto da presente licitação.

10.3.3. O objeto da presente licitação será executado de acordo com as normas legais, bem
como se responsabilizará por qualquer dano causado ao CONSAÚDE ou a terceiros por motivo
de dolo, negligência, imprudência ou imperícia da empresa ou de seus empregados.

10.3.4. O prazo de validade da proposta não será inferior a  60 (sessenta) dias corridos, a
contar da data de abertura da sessão pública;

10.4. Após a abertura da sessão, a proposta ficará vinculada ao processo pelo seu prazo de
validade,  não sendo permitida sua retirada ou a desistência  de participação por parte da
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proponente, sendo que só serão aceitos pedidos de desistência por motivo justo decorrente
de fato superveniente e aceito pelo Pregoeiro.

11 – EXIGÊNCIAS PARA HABILITAÇÃO

11.1. Será considerado habilitado o licitante que apresentar os documentos relacionados nos
itens “11.8” ao “11.12”, em conformidade com o solicitado no edital.

11.2. Constituem motivos para inabilitação do licitante:

11.2.1.  A apresentação  de documentos  com prazo de validade  vencido,  com exceção do
previsto no item 11.5;

11.2.2. A substituição dos documentos exigidos para habilitação por protocolo de entrega ou
solicitação de documento, salvo aquele que por Lei tenha seu prazo de validade estendido
após protocolado  dentro  do  prazo,  devendo,  neste  caso,  ser  apresentado  o protocolo  do
pedido, formulado no prazo, acompanhado do documento vencido.

11.2.3.  A  mesclagem de  documentos  de  estabelecimentos  diversos  (matriz  e  filial),  com
exceção do previsto no item “11.4”.

11.2.4. O não cumprimento dos requisitos de habilitação.

11.3. Com exceção dos documentos relacionados nos subitens “11.8”, “11.9.1”, “11.9.2”, e
“11.10”, os demais documentos somente serão aceitos quando emitidos até  90 (noventa)
dias anteriores à de sua expedição e a data limite para recebimento das propostas, desde
que não contenham prazo de validade expresso.

11.4.  O  licitante  poderá  apresentar  documentos  referentes  à  matriz  (sede)  e/ou  filial
(domicílio)  da  empresa,  desde  que  apresente  os  documentos  correspondentes  ao
estabelecimento  que  pretenda  contratar,  sendo  vedada  a  mesclagem de  documentos  de
estabelecimentos  diversos,  exceto  aqueles  documentos  que  pela  própria  natureza,
comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz. Caso a licitante pretenda
que um de seus estabelecimentos,  que  não o participante  da  licitação,  execute  o  futuro
contrato, deverá apresentar toda a documentação de ambos os estabelecimentos na forma e
condições previstas.

11.5. A comprovação de regularidade fiscal e trabalhista das microempresas e das empresas
de pequeno porte somente será exigida para efeito de contratação.

11.5.1.  As  microempresas  e  as  empresas  de  pequeno  porte,  deverão  apresentar  toda  a
documentação  exigida  para  efeito  de  comprovação  de  regularidade  fiscal  e  trabalhista
conforme solicitado no subitem 11.9, mesmo que esta apresente alguma restrição;

11.5.2. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal e trabalhista, será
assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da divulgação do resultado da fase de
habilitação,  para  a  regularização  da  documentação,  a  realização  do  pagamento  ou
parcelamento do débito e a emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito
de certidão negativa;

11.5.2.1.  O prazo previsto  acima,  poderá ser  prorrogado por  igual  período,  a critério  da
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Administração, quando requerido pelo licitante, mediante apresentação de justificativa.

11.5.3.  A  não-regularização  da  documentação,  no  prazo  estabelecido  no  item  11.5.2,
implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 87,
da Lei no 8.666/93, sendo facultado à administração convocar os licitantes remanescentes,
na ordem de classificação, ou revogar a licitação.

11.6. As provas de regularidade fiscal e trabalhista deverão ser feitas por Certidão Negativa
ou Certidão Positiva com efeitos de Negativa.

11.6.1. Considera-se Positiva com efeitos de Negativa a Certidão de que conste a existência
de créditos não vencidos, em curso de cobrança executiva em que tenha sido efetivada a
penhora, ou cuja exigibilidade esteja suspensa por moratória, ou depósito de seu montante
integral, ou reclamações e recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário
administrativo ou concessão de medida liminar em mandado de segurança.

11.7. As empresas estrangeiras que funcionem no país, que participarem desta licitação, as
exigências de habilitação serão atendidas mediante documentos equivalentes, inicialmente
apresentados com tradução livre.

11.8 - HABILITAÇÃO JURÍDICA:

A documentação relativa à habilitação jurídica da empresa,  cujo  objeto social  deverá ser
compatível com o objeto licitado, consistirá em:

11.8.1.  No  caso  de  empresário  individual:  inscrição  no  Registro  Público  de  Empresas
Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

11.8.2. No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade limitada
- EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na
Junta  Comercial  da  respectiva  sede,  acompanhado  de  documento  comprobatório  de seus
administradores;

11.8.3. Em se tratando de sociedades comerciais ou empresa individual de responsabilidade
limitada: ato constitutivo em vigor, devidamente registrado, e, no caso de sociedades por
ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores;

11.8.4. No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil  das
Pessoas  Jurídicas  do  local  de  sua  sede,  acompanhada  de  prova  da  indicação  dos  seus
administradores;

11.8.5. No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País: decreto de
autorização;

11.8.6. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da
consolidação respectiva.

11.9 - REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA:

A documentação relativa à Regularidade Fiscal e Trabalhista consistirá em: 

11.9.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) do Ministério da
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Fazenda ou Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral, relativo ao domicílio (filial) ou
sede (matriz) do licitante.

11.9.2. Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual  ou municipal  relativo ao
domicílio  (filial)  ou  sede  (matriz)  do  licitante,  pertinente  ao  seu  ramo  de  atividade  e
compatível com o objeto contratual.

11.9.3. Prova de regularidade para com as Fazendas Federal e Municipal do domicílio ou sede
do licitante, ou outra equivalente na forma da lei, mediante a apresentação das seguintes
certidões:

11.9.3.1. Certidão Conjunta Negativa de Débitos ou Certidão Conjunta Positiva com Efeitos de
Negativa, relativos a Tributos Federais (inclusive as contribuições sociais) e à Dívida Ativa da
União, expedida pela Secretaria da Receita Federal;

11.9.3.2.  Certidão  Negativa  ou Positiva  com Efeitos  de  Negativa  de  Tributos  Mobiliários,
emitida pela Fazenda Municipal da sede ou domicílio do licitante.

11.9.4. Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS
através do Certificado de Regularidade do FGTS - CRF, emitido pela Caixa Econômica Federal.

11.9.5.  Certidão  negativa,  ou  positiva  com  efeitos  de  negativa,  de  débitos  trabalhistas
(CNDT);

11.10 - QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:

11.10.1. A proponente deverá apresentar documentação indicando o Responsável Técnico pe-
los serviços, acompanhada do correspondente registro no Conselho Regional competente.

11.10.1.1. O profissional deverá fazer parte do quadro permanente do licitante na condição
de empregado; sócio, diretor, ou empresário com contrato de prestação de serviços, o que
deverá ser comprovado mediante a apresentação de contrato social atualizado, anotações da
CTPS – Carteira de Trabalho e Previdência Social ou contrato de trabalho, ou, no caso de
prestador de serviços, do respectivo contrato de prestação de serviços.

11.10.2. A proponente deverá apresentar Certificado de Visita Técnica, conforme Anexo
X.1,  ou, alternativamente,  declaração de opção por não realizar a visita técnica,
conforme Anexo X.2 

11.10.3. A proponente deverá apresentar atestado(s) ou Certidão(ões) de bom desempenho
anterior em contrato da mesma natureza e porte, fornecido(s) por pessoas jurídicas de direito
público ou privado, que especifique(m) em seu objeto necessariamente os tipos de serviços
realizados, com indicações das quantidades e prazo contratual, datas de início e término e lo-
cal da prestação dos serviços;

11.10.3.1. Entende-se por mesma natureza e porte, atestado(s) ou Certidão(ões) de serviços
similares  ao objeto  da  licitação  que  comprovem o processamento mensal  de,  no mínimo
19.000 kg de roupas hospitalares.
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11.10.3.2. A comprovação a que se refere o item 11.10.2.1 poderá ser efetuada pelo somató-
rio das quantidades realizadas em tantos contratos quanto dispuser o licitante;

11.10.3.3. O(s) atestado(s) ou Certidão(ões) deverá(ão) conter a identificação da pessoa ju-
rídica emitente e a identificação do signatário. Caso não conste do(s) atestado(s) telefone
para contato, a proponente deverá apresentar também documento que informe telefone ou
qualquer outro meio de contato com o emitente do(s) atestado(s).

11.10.3.4. O(s) atestado(s) ou Certidão(ões) poderá(ão) ser objeto de diligência, a critério
deste Consórcio, para verificação de autenticidade de seu conteúdo;

11.10.3.5. Encontrada  divergência  entre  o  especificado  nos  atestados  e  o  apurado  em
eventual diligência, inclusive validação do contrato de prestação de serviços entre o emissor
do  atestado  e  a  Licitante,  além da  desclassificação  no  processo  licitatório,  fica  sujeita  a
licitante às penalidades cabíveis.

11.11 - QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA:

A documentação relativa à qualificação econômico-financeira consistirá em: 

11.11.1. Certidão negativa de falência, recuperação judicial ou extrajudicial, expedida pelo
distribuidor da sede da pessoa jurídica ou do domicílio do empresário individual;

11.11.2.  Caso  o  licitante  esteja  em  recuperação  judicial  ou  extrajudicial,  deverá  ser
apresentado o comprovante da homologação/deferimento pelo juiz competente do plano de
recuperação judicial/extrajudicial em vigor.

11.11.3. Balanço  patrimonial  e  demonstrações  contábeis  do  último  exercício  social,  já
exigíveis  e  apresentados  na  forma  da  lei,  vedada  a  sua  substituição  por  balancetes  ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrados há mais
de 3 (três) meses da data da apresentação da proposta;

11.11.3.1. Tratando-se  de  Microempresa  ou  Empresa  de  Pequeno  Porte,  o  balanço
patrimonial e as demonstrações contábeis deverão estar em conformidade com a legislação
vigente aplicável à espécie;

11.11.3.2. As  sociedades  por  ações  deverão  apresentar  as  demonstrações  contábeis
publicadas na Imprensa Oficial, de acordo com a legislação pertinente;

11.11.3.3. No caso de empresa constituída há menos de um ano, admite-se a apresentação
de balanço patrimonial  e demonstrações contábeis referentes ao período de existência  da
sociedade;

11.11.3.4. O prazo para aprovação do balanço patrimonial e demais demonstrações contábeis
para fins de cumprimento do art. 31 da Lei Federal nº 8.666/1993 é o estabelecido no art.
1.078 do Código Civil, portanto, até o quarto mês seguinte ao término do exercício social (30
de  abril),  para  todas  as  empresas,  inclusive  aquelas  que  utilizam o  Sistema  Público  de
Escrituração Digital (lucro real ou presumido). Desse modo, ocorrendo a sessão de abertura
de propostas em data posterior  a este limite,  torna-se exigível,  para fins  de qualificação
econômico-financeira,  a  apresentação  dos  documentos  contábeis  referentes  ao  exercício
imediatamente anterior;
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11.11.3.5. A verificação da boa situação financeira do licitante será feita mediante a apuração
do patrimônio líquido mínimo de R$ 175.000,00 (cento e setenta e três mil reais), devendo
a comprovação ser feita relativamente à data da apresentação da proposta, na forma da lei,
admitida a atualização para esta data através de índices oficiais. 

11.12 – OUTRAS COMPROVAÇÕES:

Para o cumprimento deste item, os licitantes deverão apresentar declarações subscritas por
representante legal do licitante, elaboradas em papel timbrado conforme modelo mostrado no
Anexo V deste Edital, atestando que: 

11.12.1. Nos termos do inciso V do artigo 27 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de
1993  e  alterações,  a  empresa  encontra-se  em  situação  regular  perante  o  Ministério  do
Trabalho,  no  que  se  refere  à  observância  do  disposto  no  inciso  XXXIII  do  artigo  7º  da
Constituição Federal;

11.12.2. Atende às normas relativas à saúde e segurança do trabalho (parágrafo único, art.
117, Constituição do Estado), somente para as licitantes com sede ou matriz no Estado
de São Paulo;

11.12.3.  Inexiste  qualquer  fato  impeditivo  à  sua  participação  na  licitação,  que  não  foi
declarada inidônea e não está impedida de contratar com o Poder Público, ou suspensa de
contratar  com a  Administração,  e  que  se  compromete  a  comunicar  ocorrência  de  fatos
supervenientes;

11.12.4. Atende plenamente aos requisitos de habilitação, assumindo inteira responsabilidade
por qualquer erros ou omissões que tiverem sido cometidos quado da preparação da mesma,
não havendo fato impeditivo à nossa habilitação.

11.12.5.  Para microempresas  ou empresas  de pequeno porte: Que  a  empresa  não
possui quaisquer dos impedimentos previstos nos §§ 4º e seguintes todos do artigo 3º da Lei
Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e alterações, cujos termos conheço na
íntegra;

11.12.6.  Para o  caso de empresas  em recuperação judicial: está  ciente  de  que  no
momento  da  assinatura  do  contrato  deverá  apresentar  cópia  do  ato  de  nomeação  do
administrador-judicial  ou  se  o  administrador  for  pessoa  jurídica,  o  nome  do  profissional
responsável  pela  condução  do  processo  e,  ainda,  declaração,  relatório  ou  documento
equivalente do juízo ou do administrador, de que o plano de recuperação judicial está sendo
cumprido;

11.12.7. Para o caso de empresas em recuperação extrajudicial: está ciente de que no
momento da assinatura do contrato deverá apresentar comprovação documental de que as
obrigações do plano de recuperação extrajudicial estão sendo cumpridas;

11.13. Na impossibilidade de verificação da autenticidade via internet, o Pregoeiro solicitará à
empresa vencedora, os documentos de habilitação apresentados, em original, por qualquer
processo de cópia autenticada por Cartório competente, pelo pregoeiro ou um dos membros
da equipe de apoio, por publicação em órgão de imprensa oficial, por autenticação digital, ou
ainda, extraído via internet, sujeitos à consulta, que deverão ser entregues no CONSAÚDE,
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aos cuidados  do Pregoeiro,  na Rua Pedro Bonne,  508,  Centro,  Pariquera-Açu – SP,  CEP:
11.930-000, em até  03 (três)  dias úteis, a partir da mensagem via “chat” pelo Pregoeiro,
sob  pena  de  invalidade  do  respectivo  ato  de  habilitação  e  a  aplicação  das  penalidades
previstas neste Edital.

12 - ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA E CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS 

12.1. A partir  do horário previsto no Edital  e no sistema, terá início a sessão pública do
pregão, na forma eletrônica, com a divulgação das propostas de preços recebidas.

12.2. Os representantes das PROPONENTES poderão participar da sessão pública na internet,
mediante a utilização de sua chave de acesso e senha.

12.3. A troca de mensagens entre o Pregoeiro e os licitantes, ocorrerá em campo próprio do
sistema.

12.4. O PREGOEIRO verificará as propostas apresentadas, desclassificando aquelas que não
estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos no edital.

12.5. A desclassificação de proposta será sempre fundamentada e registrada no sistema, com
acompanhamento em tempo real por todos os PROPONENTES.

12.6. O sistema ordenará, automaticamente, as propostas classificadas pelo PREGOEIRO, e
somente estas participarão da etapa de envio de lances.

12.7. O Pregoeiro poderá suspender a sessão pública, para que seja promovida a análise das
Propostas, estipulando novo horário e/ou data para início da disputa, que serão informados a
todos os licitantes via sistema.

12.8. Participará da análise das Propostas o servidor indicado pelo Diretor Superintendente do
CONSAÚDE.

12.9. Será desclassificada a Proposta que:

a) Cujo objeto não atenda às especificações, aos prazos e às condições fixadas neste Edital; 

b) Que por ação da licitante ofertante contenham elementos que permitam a sua
identificação; 

c) Ofereça vantagem não prevista neste Edital,  inclusive financiamentos subsidiados ou a
fundo perdido, ou ainda preço ou vantagem baseada nas ofertas das demais proponentes;

d) Apresentar item(ns) com preço(s) manifestamente inexequível(is);

e) Apresentar item(ns) com preço(s) simbólico(s) ou de valor(es) zero. 

f) Deixar de atender quaisquer das exigências preconizadas no item 10 do edital. 

13 - FORMULAÇÃO DOS LANCES 

13.1. Classificadas as propostas, o PREGOEIRO dará início à fase competitiva, quando então
as PROPONENTES poderão encaminhar lances exclusivamente por meio do sistema eletrônico.

13.2. Os licitantes serão imediatamente informados do recebimento dos lances e do valor
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consignado no registro.

13.3.  Os  licitantes  poderão  oferecer  lances  sucessivos,  observados  o  horário  fixado  para
abertura da sessão pública e as regras estabelecidas neste edital.

13.4. A PROPONENTE somente poderá oferecer lance de valor inferior ao último lance por ele
ofertado e registrado pelo sistema.

13.5. Não serão aceitos dois ou mais lances iguais, prevalecendo aquele que for recebido e
registrado primeiro.

13.6. Durante a sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do
menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.

13.7.  Havendo uma única  proponente  ou tão  somente  uma proposta  válida,  o  Pregoeiro
poderá decidir, justificadamente, pela suspensão do Pregão, inclusive para melhor avaliação
das  regras  editalícias,  das  limitações  de  mercado,  envolvendo quaisquer  outros  aspectos
pertinentes  e  o  próprio  preço  cotado,  ou  pela  repetição  do  Pregão  ou,  ainda,  dar
prosseguimento ao Pregão, negociando com o licitante, condicionado, em todas as hipóteses,
a inexistência de prejuízos à Administração.

14 - MODO DE DISPUTA E DESCONEXÃO COM O PREGOEIRO 

14.1. Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa “ABERTO
E FECHADO”, em que os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com lance final
e fechado.

14.2. A etapa de lances da sessão pública terá duração inicial de quinze minutos.

14.3. Encerrado o prazo previsto no item 14.2, o sistema encaminhará aviso de fechamento
iminente  dos  lances,  e,  transcorrido  o  período  de  até  dez  minutos,  aleatoriamente
determinado, a recepção de lances será automaticamente encerrada.

14.4. Encerrado o prazo previsto no item anterior, o sistema abrirá oportunidade para que o
autor da oferta de valor mais baixo e os autores das ofertas com valores até dez por cento
superiores àquela possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, que será
sigiloso até o encerramento deste prazo.

14.5. Não havendo pelo menos três ofertas nas condições definidas no item 14.4, poderão os
autores dos melhores lances subsequentes, na ordem de classificação, até o máximo de três,
oferecer um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento
deste prazo.

14.6. Após o término dos prazos estabelecidos nos itens 14.4 e 14.5, o sistema ordenará os
lances em ordem crescente de valores.

14.7. Não havendo lance final e fechado classificado na forma estabelecida nos itens 14.4 e
14.5, haverá o reinício da etapa fechada, para que os demais licitantes, até o máximo de
três,  na  ordem de  classificação,  possam ofertar  um lance  final  e  fechado  em até  cinco
minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo, observado, após esta etapa, o
disposto no item 14.6.
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14.8. Poderá o pregoeiro, auxiliado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o reinício
da etapa fechada,  nos termos do item 14.7,  na hipótese de não haver nenhum licitante
classificado na etapa de lance fechado que atenda as exigências para habilitação.

14.9. No caso de desconexão do PREGOEIRO no decorrer da etapa de envio de lances, se o
sistema  eletrônico  permanecer  acessível  às  PROPONENTES,  os  lances  continuarão  sendo
recebidos, sem prejuízo dos atos realizados.

14.10. Quando a desconexão do PREGOEIRO persistir por tempo superior a dez minutos, a
sessão pública será suspensa e reiniciada somente decorridas vinte e quatro horas após a
comunicação do fato aos participantes, no sistema da BLL e no site do CONSAÚDE.

15 - CRITÉRIOS DE DESEMPATE 

15.1.  Após a etapa de envio  de lances,  havendo propostas ou lances,  de Microempresa,
Empresa de Pequeno Porte, iguais ou até 5% (cinco por cento) superiores à licitante melhor
classificada no certame, serão essas consideradas empatadas, com direito de preferência pela
ordem de  classificação,  nos  termos do  art.  44  da  Lei  Complementar  nº.  123,  de  14  de
dezembro de 2006, para oferecer proposta.

15.1.1. O exercício do direito de preferência somente será aplicado quando a melhor oferta
da fase  de  lances  não  tiver  sido  apresentada pela  própria  Microempresa ou Empresa  de
Pequeno Porte.

15.2. A melhor classificada nos termos do item anterior terá o direito de encaminhar uma
última oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no
prazo  de  5  (cinco)  minutos  controlados  pelo  sistema,  contados  após  a  comunicação
automática para tanto.

15.3. Caso a microempresa, a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou não
se manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes microempresa e
empresa de pequeno porte que se encontrem no estabelecido no item 15.1, na ordem de
classificação, para o exercício do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.

15.4.  Os lances equivalentes  apresentados  pelas  microempresas e  empresas de pequeno
porte,  não  são  considerados  iguais,  sendo  classificados  de  acordo  com  a  ordem  de
apresentação pelos licitantes.

15.5. Não havendo licitante que atenda a hipótese do item 15.1, o critério de desempate será
aquele previsto no art. 3º, § 2º, da Lei nº 8.666, de 1993, assegurando-se a preferência,
sucessivamente, aos serviços:

a) produzidos no País; 

b) prestados por empresas brasileiras; 

c) prestados por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no
País;

d) prestados por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista em
lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam às
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regras de acessibilidade previstas na legislação.

15.6.  Persistindo  o  empate,  a  proposta  vencedora  será  sorteada  pelo  sistema eletrônico
dentre as propostas empatadas.

15.7. Não sendo exercidos os direitos previstos nos itens 15.1 e 15.5, ocorrerá a preclusão e
a contratação da proposta originalmente mais bem classificada.

16 – NEGOCIAÇÃO, CONSULTA DE APENADOS E ACEITABILIDADE DAS PROPOSTAS 

16.1.  Após  o  encerramento  da  etapa  de  lances  da  sessão  pública,  o  PREGOEIRO
encaminhará, pelo sistema eletrônico, contraproposta a PROPONENTE que tenha apresentado
o menor preço, para que seja obtida melhor proposta, não se admitindo negociar condições
diferentes  das  previstas  neste  edital.  A  negociação  será  realizada  por  meio  do  sistema,
podendo ser acompanhada pelas demais PROPONENTES.

16.2.  Encerrada  a  negociação  com  o  licitante,  o  PREGOEIRO  examinará  a  proposta
classificada em primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em
relação  ao  máximo  estipulado  para  contratação,  devendo  também  comparar  os  preços
apresentados  com  os  atuais  praticados  no  mercado  e  verificará  a  habilitação  da
PROPONENTE, conforme disposições do edital.

16.3. O Pregoeiro solicitará ao licitante melhor classificado o envie, no prazo de  2 (duas)
horas, contados da solicitação por ele no sistema, da proposta adequada ao último lance
ofertado após a negociação, elaborada de acordo com o modelo Anexo VII, acompanhada, se
for o caso, dos documentos complementares, quando necessários à confirmação daqueles
exigidos neste edital e já apresentados.

16.3.1.  O  prazo  estabelecido  poderá  ser  prorrogado  pelo(a)  Pregoeiro(a)  por  solicitação
escrita e justificada do Licitante, formulada antes de findo o prazo, e formalmente aceita
pelo(a) Pregoeiro(a).

16.4. Se a proposta ou o lance de menor valor não for aceitável, ou se a PROPONENTE não
atender  às  exigências  habilitatórias,  o  PREGOEIRO  examinará  a  proposta  subsequente,
verificando a sua compatibilidade e a habilitação da PROPONENTE, na ordem de classificação,
e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta que atenda o edital.

16.5. Com a finalidade de verificar o eventual descumprimento pelo licitante das condições de
participação previstas no item 7.3 deste Edital serão consultados, previamente à celebração
da contratação, os seguintes cadastros:

16.5.1.  Relação  de  apenados  no  site  do  Tribunal  de  Contas  do  Estado  de  São  Paulo
(https://www4.tce.sp.gov.br/publicacoes/apenados/apenados.shtm);

16.5.2. Portal eletrônico do TCU, na ferramenta de pesquisa consolidada de pessoa jurídica,
disponível no endereço (https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/);

16.6.  Constatado  o  atendimento  às  exigências  estabelecidas  no  edital,  o  licitante  será
declarado vencedor.

16.7. Encerrada a sessão, o sistema gerará ata circunstanciada, que será disponibilizada na
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internet  imediatamente  após  o  seu  encerramento,  para  acesso  livre,  na  qual  estarão
registrados todos os atos do procedimento e as ocorrências relevantes.

17 - CRITÉRIOS DE JULGAMENTO 

17.1. Para julgamento  será adotado o critério de MENOR PREÇO GLOBAL, observados os
prazos  para  execução  do  contrato  e  do  fornecimento,  as  especificações  técnicas,  os
parâmetros mínimos de desempenho e de qualidade, as diretrizes do plano de gestão de
logística sustentável e demais condições definidas neste edital.

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

17.3. O PREGOEIRO poderá, no julgamento da habilitação e das propostas, sanar erros ou
falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica,
mediante decisão fundamentada, registrada em ata e acessível aos licitantes, e lhes atribuirá
validade e eficácia para fins de habilitação e classificação.

17.3.1. Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de
diligências,  com vistas  ao  saneamento  de  que  trata  o  item 17.3,  a  sessão  pública  será
reiniciada  mediante  aviso  prévio  no  sistema  com,  no  mínimo,  vinte  e  quatro  horas  de
antecedência, e a ocorrência será registrada em ata.

18 - INTENÇÃO DE RECORRER E PRAZOS DOS RECURSOS 

18.1. Após a declaração do vencedor(es) e a regularização fiscal e trabalhista que trata o
item 11.5.2, o proponente que desejar recorrer contra decisões do PREGOEIRO poderá fazê-lo
no prazo de  15 (quinze)  minutos, através do seu representante, manifestando em campo
próprio do sistema, sua intenção com registro das suas razões.

18.2. As razões de recurso deverão ser apresentadas no prazo máximo de  03 (três)  dias,
ficando  as  demais  PROPONENTES,  intimadas  para,  se  desejarem,  apresentarem  suas
contrarrazões em igual prazo, contados da data final do prazo do recorrente, assegurada vista
imediata dos elementos indispensáveis à defesa dos seus interesses.

18.3. As razões e contrarrazões de recurso, deverão ser encaminhados em campo próprio da
“BLLCOMPRAS” no prazo estipulado no item 18.2.

18.4. A ausência de manifestação imediata e motivada do licitante  quanto à intenção de
recorrer,  nos termos do item 18.1,  importará na decadência desse direito,  e o pregoeiro
adjudicará o objeto ao licitante declarado vencedor.

18.5. O acolhimento de recurso importará na invalidação apenas dos atos que não podem ser
aproveitados.

19 – ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 

19.1. Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade
competente adjudicará o objeto e homologará o procedimento licitatório.

19.2. Na ausência de recurso, o pregoeiro adjudicará o objeto e encaminhará o processo
devidamente instruído à autoridade superior, propondo a homologação.

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

CONSAÚDE – Consórcio Intermunicipal de Saúde do Vale do Ribeira e Litoral Sul
Rua dos Expedicionários, 140 | CEP 11930-000| Pariquera-Açu, SP | Fone: (13) 3856-9600 | CNPJ: 57.740.490/0001-80



 

20 - DIVULGAÇÃO DO RESULTADO FINAL DO PREGÃO 

20.1 - O resultado do presente certame será divulgado na Imprensa Oficial do CONSAÚDE, e
no site Oficial www.consaude.org.br.

20.2 - Os demais atos pertinentes a esta licitação, passíveis de divulgação, serão igualmente
vinculados ao local de divulgação do presente edital no site oficial:  www.consaude.org.br e
havendo obrigatoriedade legal, serão publicados no Diário Oficial do Estado e Imprensa Oficial
do CONSAÚDE.

20.3  -  É  de  inteira  responsabilidade  das  empresas  licitantes  o  acompanhamento  dos
esclarecimentos/adendos/erratas  ou  quaisquer  outras  informações  acerca  da  presente
licitação,  dos  quais  serão  publicados  avisos  na  Imprensa  Oficial  do  CONSAÚDE  e
disponibilizados nos sites: www.consaude.org.br e www.bll.org.br.

21 - CONTRATAÇÃO 

21.1. Após a homologação, a(s) proponente(s) adjudicatária(s) deverá(ão) assinar o contrato
no  prazo  de  05 (cinco)  dias úteis,  contados  a  partir  da  data  da(s)  convocação(ões)
expedida(s) pelo Serviço de Suprimento – Setor de Licitações.

21.2.  A(s)  convocação(ões)  referida(s)  pode(m) ser  formalizada(s)  por  qualquer  meio  de
comunicação que comprove a data do correspondente recebimento.

21.3. O prazo de convocação poderá ser prorrogado uma vez, por igual  período, quando
solicitado  durante  seu  transcurso,  desde  que  ocorra  motivo  justificado,  aceito  pelo
CONSAÚDE.

21.4.  Na hipótese de o vencedor  da licitação não comprovar as condições de habilitação
consignadas  neste  edital  ou  se  recusar  a  assinar  o  contrato,  outro  licitante  poderá  ser
convocado, respeitada a ordem de classificação, para, após a comprovação dos requisitos
para habilitação, analisada a proposta e eventuais documentos complementares e, feita a
negociação, assinar a ata, sem prejuízo da aplicação das sanções cabíveis.

21.5. Para assinatura do Contrato, a(s) proponente(s) adjudicatária(s) deverá(ão) apresentar
os seguintes documentos:

21.5.1. Procuração ou Contrato Social do representante que assinará o Contrato;

21.5.2. Termo de Ciência e Notificação a ser emitido pela Contratante;

21.5.3. Comprovação das condições de habilitação consignadas neste edital, que deverão ser
mantidas pelo licitante durante toda sua vigência.

21.5.4. Prestação de Garantia Contratual, conforme item 27 deste Edital. 

21.5.5.  Qualificação  da  pessoa  física  para  assinar  o  contrato,  contendo  nome,  cargo  na
empresa, CPF e e-mail institucional.

21.5.6.  Somente  no  caso  de  empresa  em  situação  de  recuperação  judicial:
apresentação de cópia do ato de nomeação do administrador-judicial da adjudicatária, ou se o
administrador  for  pessoa  jurídica,  o  nome  do  profissional  responsável  pela  condução  do
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processo e, ainda, declaração recente, último relatório ou documento equivalente do juízo ou
do administrador, de que o plano de recuperação judicial está sendo cumprido;

21.5.7.  Somente  no  caso  de  empresa  em situação  de  recuperação  extrajudicial:
apresentação de comprovação documental de que as obrigações do plano de recuperação
extrajudicial estão sendo cumpridas.

Nota 1: Os documentos solicitados no item “21.5” serão dispensados, se já constarem nos
documentos de habilitação apresentados. 

22 - HIPÓTESES DE REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA 

22.1. A sessão pública poderá ser reaberta:

22.1.1. Quando a(s) adjudicatária(s) se recusar a assinar o contrato ou quando convocada à
assinatura, dentro do prazo de validade de sua proposta, não atender a todas as condições
para a celebração da contratação;

22.1.2.  No  caso  de  microempresa(s)  ou  empresa(s)  de  pequeno  porte  declarada(s)
vencedora(s) que não comprovar a regularização fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43,
§1º da LC nº 123/2006;

22.1.3.  Nas  hipóteses  de  provimento  de  recurso  que  importe  na  invalidação  dos  atos
precedentes à realização da sessão pública, ou em que seja anulada a própria sessão pública;

22.1.4. Deixar de apresentar os documentos de habilitação na forma e no prazo estipulado no
item 11.13.

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

22.3. A divulgação do aviso de reabertura da sessão ocorrerá por publicação na Imprensa
Oficial  do  Estado  de  São  Paulo,  na  Imprensa  Oficial  do  CONSAÚDE  e  nos  endereços
eletrônicos www.consaude.org.br e www.bll.org.br, e/ou ainda via e-mail.

23 - CONDIÇÕES GERAIS PARA EXECUÇÃO 

23.1. As condições gerais para execução do objeto do presente Pregão serão conforme o
estabelecido no Termo de Referência, anexo I deste Edital, bem como na minuta de contrato,
anexo II deste Edital.

24 - RECEBIMENTO, VIGÊNCIA E PRAZO DE EXECUÇÃO 

24.1. O recebimento, vigência e o prazo de execução serão conforme condições estabelecidas
no contrato, cuja minuta constitui no anexo II deste Edital. 

25 - PAGAMENTO 

25.1. O pagamento será realizado conforme condições estabelecidas no contrato, cuja minuta
constitui no anexo II deste Edital.

26 - SANÇÕES 

26.1. - Ficará impedida de licitar e contratar, nos termos da Súmula nº 51 do Tribunal de
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Contas, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, a pessoa física ou jurídica que praticar quaisquer
atos previstos no artigo 7º da Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002.

26.2.  A sanção de que trata  o subitem anterior  poderá ser  aplicada 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, garantido o exercício de prévia e ampla defesa.

27 - GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO 

27.1. A licitante vencedora da licitação prestará garantia contratual no valor correspondente a
5% (cinco por cento) do valor do contrato, podendo optar por uma das modalidades abaixo:

a) caução em dinheiro ou título da dívida pública, devendo essa última opção observar o
inciso I do § 1º do artigo 56 da Lei nº 8.666/93; 

b) seguro-garantia; 

c) fiança bancária.

27.2. Caso a empresa opte pela caução em dinheiro, a mesma deverá ser depositada em
conta bancária indicada pela Contratante.

27.3. Tratando-se de título da dívida pública, será considerado o valor de mercado, aferido
em bolsa, até a data da assinatura do contrato, devendo ser apresentado documento, na
oportunidade,  que  comprove  o  valor  em  bolsa  naquela  data,  cabendo  à  contratada  a
comprovação mensal do valor de mercado.

27.4. Em se tratando de  seguro-garantia e fiança bancária,  deverá conter, conforme o
caso: a) Prazo de validade correspondente ao início do período de vigência do contrato até o
recebimento definitivo ou término do prazo de execução; b) expressa afirmação do fiador de
que,  como  devedor  solidário,  fará  o  pagamento  que  for  devido,  independentemente  de
interpelação judicial, caso o afiançado não cumpra suas obrigações;  c) Não poderá constar
ressalva quanto à cobertura de multa administrativa, em consonância com o inciso III do
artigo 80 da Lei Federal nº 8.666/93. 

27.5.  Na  ocorrência  de  Termo  Aditivo,  a  Contratada  deverá  providenciar  a  garantia
complementar  ao  acréscimo,  mantendo  o  percentual  de  5% (cinco  por  cento)  do  valor
atualizado contratado.

27.6. Havendo prorrogação de prazo contratual, na hipótese da garantia ter sido prestada na
modalidade  seguro-garantia  ou fiança  bancária,  as  mesmas  deverão  ser  prorrogadas,  de
acordo com a vigência contratual.

28 – SUBCONTRATAÇÃO 

28.1.  As disposições sobre a subcontratação estão dispostas  na minuta  de contrato,  que
integra este edital como anexo II.

29 - DISPOSIÇÕES FINAIS 

29.1. As normas disciplinadoras deste PREGÃO serão interpretadas em favor da ampliação da
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disputa,  observada  a  igualdade  de  oportunidade  entre  as  proponentes,  sem
comprometimento do interesse público e dos contratos delas decorrentes.

29.2. Na contagem dos prazos, estabelecidos neste PREGÃO, excluir-se-á o dia do início e
incluir-se-á o dia do vencimento, e considerar-se-ão os dias consecutivos, exceto quando for
explicitamente disposto em contrário. Só se iniciam e vencem os prazos referidos neste artigo
em dia de expediente no órgão ou na entidade.

29.3.  Não  havendo  expediente  no  órgão  licitante  ou  ocorrendo  qualquer  ato/fato
superveniente  que  impeça  a  realização  do  certame  na  data  marcada,  a  sessão  será
automaticamente  transferida  par  o  primeiro  dia  útil  subsequente,  no  horário  e  local
estabelecido  neste  Edital,  desde  que  não  haja  comunicação  do  PREGOEIRO  em sentido
contrário.

29.4.  Os arquivos  e  os registros digitais  relativos  ao processo licitatório  permanecerão à
disposição dos órgãos de controle interno e externo.

29.5. A autoridade competente para homologar o procedimento licitatório poderá revogá-lo
somente  em razão  do  interesse  público,  por  motivo  de  fato  superveniente  devidamente
comprovado,  pertinente  e  suficiente  para  justificar  a  revogação,  e  deverá  anulá-lo  por
ilegalidade,  de  ofício  ou  por  provocação  de  qualquer  pessoa,  por  meio  de  ato  escrito  e
fundamentado.

29.5.1.  Os  licitantes  não  terão  direito  à  indenização  em  decorrência  da  anulação  do
procedimento licitatório, ressalvado o direito do contratado de boa-fé ao ressarcimento dos
encargos que tiver suportado no cumprimento do contrato.

29.6.  O  desatendimento  das  exigências  formais  não  essenciais  deixará  de  importar  no
afastamento da proponente, desde que possíveis a exata compreensão de sua proposta e a
aferição da sua qualificação, durante a realização da sessão pública do PREGÃO.

29.7. A(s) proponentes assume(m) o(s) custo(s) para a preparação e apresentação de sua(s)
proposta(s), sendo que o órgão licitante não se responsabilizará, em qualquer hipótese, por
esta(s) despesa(s), independentemente da condução ou do resultado do PREGÃO.

29.8. A apresentação da proposta de preços implicará na aceitação, por parte da proponente
das condições previstas neste EDITAL e seus ANEXOS.

29.9.  A  proponente  é  responsável  pela  fidelidade  e  legitimidade  das  informações  e  dos
documentos colacionados em qualquer fase do PREGÃO.

29.10. A adjudicação do(s) item(s) deste PREGÃO não implicará em direito de contratação.

29.11. Nos termos do art. 65, § 1°, da Lei n° 8.666, de 1993, a CONTRATADA fica obrigada a
aceitar,  nas  mesmas condições contratuais,  os  acréscimos ou supressões que  se fizerem
necessários,  até  o limite  de 25% (vinte  e cinco por cento) do valor inicial  atualizado do
contrato.

29.12. Este Edital e seus Anexos, bem como a proposta da proponente adjudicatária, farão
parte integrante do contrato, independentemente de transcrição.
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29.13.  É  facultado  ao  Pregoeiro,  em  qualquer  fase  do  pregão,  promover  diligências
destinadas a esclarecer ou complementar a instrução do processo desta licitação, constituindo
meio legal de prova as informações obtidas.

29.14. Os casos omissos neste EDITAL DE PREGÃO serão solucionados pelo PREGOEIRO, com
base na legislação de regência e segundo os princípios gerais de direito.

29.15. Fazem parte integrante deste Edital:

Anexo I - Termo de Referência; 

Anexo II - Minuta de Contrato; 

Anexo III - Modelo de Termo de Ciência e de Notificação ao Tribunal de Contas do Estado; 

Anexo IV - Modelo de Procuração; 

Anexo V – Modelo declaração conjunta; 

Anexo VI -Resolução nº 5/93 – (mencionada no Edital); 

Anexo VII – Modelo Proposta/Planilha; 

Anexo VIII - Cópia da Ordem de Serviço GP nº 02/2001 do TCE-SP – (mencionada no edital);

Anexo IX - Minuta Termo de Permissão de Uso. 29.16. 

Será competente o Foro da Comarca de Pariquera-Açu, Estado de São Paulo, com renúncia
expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para solução de questões oriundas
deste PREGÃO. 

Pariquera-Açu, 06 de fevereiro de 2023.

_________________________
BIANCA PALFI

DIRETORA SUPERINTENDENTE
CONSAÚDE 
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ANEXO I 

TERMO DE REFERÊNCIA 

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
QUANTIDADE

ESTIMADA
MENSAL

QUANTIDA-
DE ESTIMA-
DA ANUAL

Hospital  Regional  “Dr.
Leopoldo Bevilacqua”

Prestação de Serviços de Lavan-
deria Hospitalar nas Dependên-
cias  do  Hospital  Regional  “DR.
Leopoldo Bevilacqua”.

38.000 KG 456.000 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 la-
vagem da roupa suja na lavanderia; secagem e calandragem da roupa limpa; separação e co-
locação da roupa limpa na rouparia da lavanderia e após, o transporte e distribuição dos en-
xovais para dentro dos setores do hospital.

1.4. Para execução dos serviços supramencionados, a Contratada deverá providenciar e ga-
rantir 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 reúso, 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, sendo que as máscaras devem ser do modelo PFF2/N95.

 A coleta será feita com a utilização de carrinhos tipo contêiner com tampa, lavá-
vel, 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, con-
forme normas de biossegurança sob supervisão do S.C.I.H. – Serviço de Controle
de Infecção Hospitalar do HRLB/ Consaúde.

 A periodicidade de retirada da roupa deverá ser executado de acordo com a de-
manda, em horários e número de vezes suficientes e estabelecidos pelo HRLB/
CONSAÚDE, de forma a cobrir a necessidade de roupas limpas, inclusive aos sá-
bados, 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 modelo PFF2/N95,
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 aciden-
tes com objetos perfurocortantes  inadvertidamente  coletados,  é recomendável
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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;

 O relatório citado deverá ser emitido em 02 (duas) vias, conferidas e assinadas
pelos responsáveis pela Contratada e pelo HRLB/CONSAÚDE. Uma das vias deve-
rá ficar com o responsável pelo Contratante;

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

2.3.3 - Lavagem das roupas sujas:

 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;

 Para os produtos químicos a serem empregados nos processamentos, suas pro-
priedades e composição química deverão ser comprovadas pela contratada medi-
ante 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 Domis-
sanitários 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 resistên-
cias dos tecidos que serão testados a cada 90 (noventa) 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 pesa-
da – sangue, fezes, pomada, etc.; sujeira leve – sem presença de secreções, reti-
rada 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 lava-
gem residual. Estes maquinários serão dispensados sempre que o sistema de la-
vagem for efetuado, por meio de lavadora extratora;

 A secagem se dará por meio de secadores rotativos e, depois, enviada a área de
acabamentos;
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 Toda roupa limpa deverá ser calandrada ou prensada a vapor, à exceção das fel-
pudas 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 secado-
res onde serão colocadas e secas conforme o tipo têxtil.

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 em-
baladas 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 rou-
pa 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 re-
lação 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/CON-
SAÚDE à Contratada é apenas o peso da roupa suja e não o da roupa lim-
pa.

 As relações acima deverão ser emitidas em 02 (duas) vias, conferidas e assina-
das pelos responsáveis da Contratada e do HRLB/CONSAÚDE. Uma das vias de-
verá ficar com o responsável do HRLB/CONSDAÚDE.

 As roupas entregues diariamente deverão ser devidamente acondicionadas, con-
forme normas de biossegurança, sob a supervisão do S.C.I.H. – Serviço de Con-
trole 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 Contra-
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tada, um novo processo de lavagem ou remoção de manchas, e desinfecção, fi-
cando isento de nova pesagem, não havendo ônus para o HRLB/CONSAÚDE.

 Cabe ao HRLB/CONSAÚDE proceder à inspeção das roupas limpas a serem entre-
gues.

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 Saúde do HRLB/CON-
SAÚDE e demais normas e legislações vigentes; A coleta do depósito provisório
dentro do HRLB/CONSAÚDE, o transporte, o tratamento e destinação final dos re-
feridos resíduos sólidos são de responsabilidade do HRLB/CONSAÚDE. 

2.3.9 Além das atividades primárias, é de responsabilidade da Contratada a realização da hi-
gienização do ambiente e de seus equipamentos para o início da operação e durante todo o
contrato, (incluso mão de obra e materiais), ações voltadas à prevenção de riscos e à saúde
dos trabalhadores, assim como, a manutenção preventiva e corretiva, para o início da opera-
ção e durante todo o contrato, (incluso mão de obra, materiais, peças e acessórios), 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 distri-
buição de vapor da lavanderia, como também, a contratada é responsável por toda a manu-
tenção preventiva e corretiva para o início da operação e durante todo o contrato, (incluso
mão de obra, materiais, peças e acessórios), das instalações predial da lavanderia, no que
tange, a alvenaria, carpintaria, serralheria, elétrica, pintura, hidráulica, esgoto, telhado e for-
ro. 

2.4. Caberá à Contratada a devolução de roupas e objetos, de propriedade da Unidade Hospi-
talar ou dos pacientes, que porventura forem misturados à roupa hospitalar. Estes itens de-
verão 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 para o início da operação e durante todo o contrato a ma-
nutenção preventiva e corretiva nos equipamentos e nas instalações predial  utilizados em
todo o processamento das roupas, bem como, proceder à limpeza e desinfecção, de acordo
com as recomendações dos fabricantes dos maquinários, além de seguir normas de procedi-
mentos que visem conservar os equipamentos e as instalações predial em bom estado de
conservação e limpeza, devendo os equipamentos e instalações predial danificados serem re-
parados em até 24 (vinte e quatro) horas. 

Rubrica 1ª ……………………………………… 2ª……………………………………………Visto do Jurídico …………………………………………      25

CONSAÚDE – Consórcio Intermunicipal de Saúde do Vale do Ribeira e Litoral Sul
Rua dos Expedicionários, 140 | CEP 11930-000| Pariquera-Açu, SP | Fone: (13) 3856-9600 | CNPJ: 57.740.490/0001-80



 

2.7. A Contratada deverá adquirir e disponibilizar materiais de consumo em quantidades sufi-
cientes para atender ao objeto da licitação e de acordo com a legislação técnica e sanitária vi-
gente.

2.8. Caberá à Contratada estabelecer um programa de controle das condições de higiene en-
volvendo processos e produtos como análise de amostras coletadas das mãos de manipulado-
res 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, apresen-
tando resultados/laudos ao HRLB/CONSAÚDE.

2.9. É responsabilidade da Contratada observar as considerações gerais e específicas 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 uni-
dade 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.

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 ali-
mentação 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.
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i) Os trabalhadores da lavanderia hospitalar devem receber constantemente orientações refe-
rentes 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 manuten-
ção dos equipamentos, máquinas e sistemas; ao controle dos riscos físicos (temperatura am-
biental, ruído, vibração, níveis de iluminação, umidade e ventilação); ao controle da exposi-
ção 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 mis-
turados 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. A contratada deverá apresentar, no ato da assinatura do Contrato e sempre que solici-
tado pela Contratante, listagem de seus fornecedores, produtos e marcas utilizados, com as
respectivas fichas técnicas.

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.

 Procedimento Operacional Padrão (POP) da lavanderia, que deverá ser revisado e
aprovado pela CCIH do HRLB/Consaúde

 Fluxograma da roupa na lavanderia.
 Descrição de uniformes.
 Descrição de EPIs.
 Descrição dos procedimentos da empresa em relação à saúde dos seus funcioná-

rios, tais  como: programa médico de prevenção, vacinação,  orientação,  trata-
mentos, etc..

 Conteúdo programático do programa de desenvolvimento de capacitação profissi-
onal.

 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 lavande-
ria acordo com as normas da vigilância sanitária.

 Testes de durabilidade dos tecidos de acordo com as normas da vigilância sanitá-
ria.
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 Testes de PH de produtos e da água de acordo com as normas da vigilância sani-
tária.

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 al-
terações.

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

2.17. Manter e/ou obter o alvará sanitário/ licença de funcionamento da Lavanderia Hospita-
lar do Licitante, emitido(a) pelo órgão de vigilância sanitária estadual ou municipal competen-
te, 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.

2.17.1. 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

3.1. A CONTRATADA poderá ampliar o Galpão, Instalações e Equipamentos, desde que o pro-
jeto tenha sido aprovado pelo Órgão de Vigilância Sanitária Estadual ou Municipal competente
e autorizada a sua execução pela CONTRATANTE, sem qualquer ônus ao CONTRATANTE e ao
fim do CONTRATO os Galpões e Instalações serão incorporados ao patrimônio da CONTRA-
TANTE. 

3.2. A CONTRATADA poderá executar o processamento de roupas e tecidos em geral em to-
das as suas etapas, de empresas públicas e privadas, desde que respeitado o estabelecido no
item 3.3 deste memorial descritivo.

3.3. A CONTRATADA deverá pagar ao CONSAÚDE, na forma de taxa mensal, a permissão de
uso dos bens públicos para o processamento de roupas e tecidos em geral, em todas as suas
etapas, não pertencentes ao CONSAÚDE, o correspondente a 20% (vinte por cento) do valor
dos serviços prestados, desde que haja disponibilidade de processamento, considerando a ca-
pacidade instalada, e que absorva, também, neste caso, as despesas da compra de óleo die-
sel para as caldeiras de produção de vapor, pois a prioridade são as unidades gerenciadas
pelo CONSAÚDE.

3.4.  A Contratada deverá responsabilizar-se integralmente pelos serviços contratados, nos
termos da legislação vigente, assim como, deverá dispor de uma Lavanderia Hospitalar pró-

Rubrica 1ª ……………………………………… 2ª……………………………………………Visto do Jurídico …………………………………………      28

CONSAÚDE – Consórcio Intermunicipal de Saúde do Vale do Ribeira e Litoral Sul
Rua dos Expedicionários, 140 | CEP 11930-000| Pariquera-Açu, SP | Fone: (13) 3856-9600 | CNPJ: 57.740.490/0001-80



 

pria e/ ou contrato com uma empresa que possua uma Lavanderia Hospitalar e que compro-
ve, através de documentação e de declaração que receberá os enxovais, (roupas e tecidos de
uso hospitalar em geral), a serem processados em todas as suas etapas, objeto desta Licita-
ção, em caso de necessidade. Tal exigência se faz necessário, se por ventura a Lavanderia
Hospitalar do HRLB/CONSAÚDE, objeto desta Licitação, vir a apresentar algum problema que
impossibilite a utilização da mesma, haverá assim, uma forma prática e eficaz para o proces-
samento das roupas e tecidos em todas as suas etapas em outro local e com todos os meios,
mão de obra, equipamentos e veículos necessários para a operacionalização, neste caso e
sem qualquer ônus ao CONTRATANTE e que não haja desabastecimento de enxovais e tecidos
no HRLB/CONSAÚDE.

3.5. A Contratada terá 15 (quinze) dias a contar da data da contratação para assumir a exe-
cução dos serviços. A Contratada, além do fornecimento da mão de obra, dos produtos quími-
cos, dos materiais, dos equipamentos, e da manutenção necessária para a perfeita execução
dos serviços de processamento de roupas hospitalares, obriga-se a:

3.6. Selecionar e preparar rigorosamente os empregados que irão prestar os serviços, enca-
minhando funcionários com funções profissionais devidamente registradas em suas carteiras
de trabalho.

3.7. Manter seu pessoal uniformizado, identificando-os mediante crachás com fotografia re-
cente e provendo-os dos Equipamentos de Proteção Individual – EPIs com registro em ficha
de entrega individual de EPI.

3.8. Manter todos os equipamentos, as instalações predial e os utensílios necessários à exe-
cução dos serviços, em perfeitas condições de uso, devendo os danificados serem reparados
em até 24 (vinte e quatro) horas.

3.8.1 - 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;

3.9. Implantar, de forma adequada, a planificação, execução e supervisão permanente dos
serviços, de maneira estruturada, mantendo constante suporte para dar atendimento a even-
tuais necessidades para o suprimento de roupas limpas.

3.10. Nomear encarregados responsáveis pelos serviços, com a missão de garantir o bom an-
damento dos trabalhos. Estes encarregados terão a obrigação de reportarem-se, quando hou-
ver necessidade, ao preposto dos serviços do HRLB/CONSAÚDE e tomar as providências perti-
nentes.

3.11. Assumir todas as responsabilidades e tomar as medidas necessárias ao atendimento
dos seus empregados acidentados ou com mal súbito.
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3.12. Cumprir os postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou municipal e as
normas internas de segurança e medicina do trabalho.

3.13. Instruir seus empregados quanto às orientações para prevenção de sinistros com in-
cêndios nas áreas da CONTRATANTE. Capacitar e, se necessário, formar brigada de incêndio.

3.14. Exercer controle sobre a assiduidade e a pontualidade de seus empregados.

3.15. Fazer seguro de seus trabalhadores contra riscos de acidentes de trabalho, responsabi-
lizando-se, também, pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, resul-
tantes da execução do contrato, conforme exigência legal.

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

3.17. Fornecer todos produtos químicos, materiais e equipamentos necessários, para a lava-
gem da roupa suja, nas lavadoras extratoras, também para a higienização dos utensílios, das
instalações e dos equipamentos objeto da prestação dos serviços.

3.18. Executar os serviços em horários estabelecidos pelo HRLB/CONSAÚDE e que não inter-
firam no bom andamento da rotina de funcionamento do HRLB/CONSAÚDE.

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

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

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

3.22. 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.

3.23. Cumprir a legislação vigente para controle de infecções hospitalares, visando assegurar
a qualidade dos serviços prestados.

3.24. Estar ciente que quando houver descumprimento total ou parcial da obrigação contra-
tada e assumida serão aplicadas à Contratada, as penalidades previstas no ato convocatório e
na legislação pertinente.
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3.25. Reconhecer que os casos omissos serão analisados pelos representantes legais das par-
tes, sem que haja prejuízo para nenhuma destas, tendo por base o que dispõe a legislação vi-
gente e aplicável à espécie.

3.26.  Dispor  de  um  responsável  técnico  nas  dependências  da  lavanderia  hospitalar  do
HRLB/CONSAÚDE, com jornada de 44 horas semanais, com formação de nível superior, capa-
citação em segurança e saúde ocupacional e que responda perante a vigilância sanitária pelas
ações ali realizadas.

3.27. 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 propor-
cionados 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, as novas tecnologias, à pre-
venção e controle de infecção e à segurança e saúde ocupacional. O treinamento do trabalha-
dor do serviço de processamento de roupas deve conter noções fundamentais sobre a exposi-
ção aos agentes químicos, biológicos e físicos.

3.28. Informar mensalmente ao HRLB/CONSAÚDE a quantidade de instrumentos perfurocor-
tantes e outros artigos encaminhados junto com a roupa a ser processada.

3.29. 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 necessida-
des dos enxovais.

3.30. Cabe a Contratada, no que se refere aos sacos de hamper descartáveis, o controle in-
terno 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.

3.31.  Cabe a Contratada arcar com os custos advindos dos equipamentos, do consumo de
água e de energia elétrica, bem como do consumo de produtos químicos e demais insumos
para o processamento dos enxovais;

3.32. Todos os funcionários da Contratada, inclusive o Responsável Técnico, deverão obriga-
toriamente receber treinamento e orientações do Serviço de Controle de Infecção Hospitalar
(SCIH) do HRLB / Consaúde, imediatamente após serem contratados antes de iniciar suas ati-
vidades laborais e sempre que se fizer necessário e solicitado pelo SCIH.

3.33. Caberá a contratada preencher o comunicado de acidente de trabalho (CAT) de seu fun-
cionário, preencher a documentação pertinente e prestar assistência ao funcionário acidenta-
do.
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3.34. Deverá a contratada contratar empresa especializada para a prestação de serviços de
controle de pragas urbanas, implantação e manutenção de um programa de controle integra-
do de pragas PROCIP, para realizar o serviço no prédio da lavanderia, sendo incluso neste
serviço o controle de Roedores, Baratas, Formigas, Aranhas, Traças, Moscas, Pulgas, Escorpi-
ões, Cupins, Vespas e Abelhas.

4 - OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES ESPECÍFICAS – BOAS PRÁTICAS AMBIEN-
TAIS

4.1. Elaborar e manter um programa interno de treinamento de seus empregados para redu-
ção 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 Ocorrên-
cias para Manutenção" devidamente preenchido e assinado ao HRLB/CONSAÚDE.

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.
 Piso solto, entre outras.

INDIVIDUALIZAÇÃO DO CONTROLE DE CONSUMO DE ÁGUA E O USO RACIONAL DA
ÁGUA

4.4. Além da Taxa Mensal de permissão de uso do espaço e dos equipamentos para o proces-
samento de roupas e tecidos em geral em todas as suas etapas, caberá à empresa permissio-
nária recolher, mensalmente, a Taxa de Consumo de Água/Esgoto e para tanto, a permissio-
nária deverá providenciar os meios necessários para a individualização, (incluso mão de obra,
materiais, peças e acessórios).

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

4.6. A Contratada deverá adotar medidas para evitar o desperdício de água tratada, confor-
me instituído no Decreto Estadual no 48.138, de 08/10/03.
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4.7. 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 satura-
da 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 (trezentos e sessenta) li-
tros/hora.

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

INDIVIDUALIZAÇÃO DO CONTROLE DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA E O USO
RACIONAL DA ENERGIA ELÉTRICA

4.9. Além da Taxa Mensal de permissão de uso do espaço e dos equipamentos para o proces-
samento de roupas e tecidos em geral em todas as suas etapas, caberá à empresa cessioná-
ria recolher, mensalmente, a Taxa de Consumo de Energia Elétrica e para tanto, a cessionária
deverá providenciar os meios necessários para a individualização (incluso mão de obra, mate-
riais, peças e acessórios).

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

4.11. 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 reparados pela Contratada no prazo de 24 horas.

4.12 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 sen-
sores de presença, rebaixamento de luminárias, etc. devem ser sugeridos pela Contratada ao
HRLB/CONSAÚDE.

4.13. 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 e repará –
los se necessário for.

4.14. A Contratada deve realizar verificações e, se for o caso, manutenções periódicas nos
seus aparelhos e equipamentos elétricos.

4.15. A Contratada deve repassar a seus empregados todas as orientações referentes à redu-
ção do consumo de energia.

REDUÇÃO DE PRODUÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS
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4.16. A  Contratada  deve  seguir  de  forma efetiva  no  desenvolvimento  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 co-
res internacionalmente identificadas, disponibilizados pelo HRLB/CONSAÚDE.

PRODUTOS DE LAVAGEM E SANEANTES DOMISSANITÁRIOS

4.17. Fornecer e manter critérios especiais e privilegiados para aquisição e uso de produtos
de lavagem e de higienização.

4.18. Utilizar racionalmente os produtos adotados, cuja aplicação nos serviços deverá obser-
var regra basilar de menor toxidade e livre de corantes.

4.19. Manter critérios de qualificação de fornecedores levando em consideração as ações am-
bientais por estes realizadas.

4.20. 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, Decreto Federal nº 8.077, de 14 de agosto
de 2013, 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 de-
tergentes profissionais; ANEXO III - Especificações e; ANEXO IV - Frases de Advertências
para Detergentes e seus Congêneres.

4.21. 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 benefí-
cio pertinente aos corantes relacionados no Anexo I é francamente desfavorável à sua utiliza-
ção em produtos de uso rotineiro por seres humanos.

4.22. Utilizar saneantes domissanitários devidamente registrados no órgão de vigilância sani-
tária competente do Ministério da Saúde - artigos 14 e 15 do Decreto Federal nº 8.077, de 14
de agosto de 2013.

4.23. 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 22.10.2001.

4.24. Observar a rotulagem e registro quanto aos produtos saneantes e desinfetantes domis-
sanitários, conforme a RDC nº 14, de 28 de fevereiro de 2007 e a RDC nº 59,  de 17 de de-
zembro de 2010.
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4.25. Somente aplicar saneantes domissanitários com substâncias tensoativas aniônicas, uti-
lizadas em suas composições 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 subs-
tâncias  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 biode-
gradação por micro-organismos; com grau de biodegradabilidade mínimo de 90%; fica defini-
do como referência de biodegradabilidade, para esta finalidade específica, o n- dodecilbenze-
no 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 re-
cipientes 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 re-
sultado dos ensaios de biodegradabilidade, resultados da análise química da amostra analisa-
da.

4.26. 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 ne-
cessidade 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; necessi-
dade de resguardar a saúde humana e o meio ambiente e considerando os riscos de exposi-
ção, incompatível com as precauções recomendadas pela Lei Federal nº 6.360, de 23 de se-
tembro de 1976, Decreto Federal nº 8.077, de 14 de agosto de 2013 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 inse-
ticidas 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.

4.27. Os produtos químicos necessários deverão ser adquiridos pela Contratada, para a exe-
cução do objeto desta licitação, e relacionados de acordo com sua composição, fabricante e
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utilização, deverão ter registro no Ministério da Saúde e serem comprovados mediante apre-
sentação de cópia reprográfica autenticada - frente e verso do Certificado de Registro expedi-
do pela Divisão de Produtos -DIPROD e/ou Divisão de Produtos Saneantes Domissanitários -
DISAD, da Secretaria Nacional de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde.

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

4.29. A Contratada deve apresentar ao HRLB/CONSAÚDE, sempre que solicitado, a composi-
ção química dos produtos, para análise e precauções com possíveis intercorrências que pos-
sam 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 da compra de óleo diesel para as caldeiras de produção de vapor
e assim, disponibilizar vapor nas dependências colocadas à disposição da Contratada, exceto
no caso específico do ítem 3.3. deste memorial descritivo.

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 15 (quinze) dias da data
de início da execução dos mesmos, onde estará(ão) indicado(s) o(s) posto(s) a ser(em) co-
berto(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 emprega-
dos da Contratada e cumprindo suas obrigações estabelecidas neste contrato.

5.10. Prestar aos empregados da Contratada informações e esclarecimentos que eventual-
mente 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 equipa-
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mentos sejam deixados juntamente com a roupa suja nos sacos de coleta, utilizando-se para
este fim do instrumento para acompanhamento da sua evolução, conforme apresentado neste
escopo.

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

6. DO VALOR

Serviços de Lavanderia Hospitalar nas Dependências do Hospital
Regional “Dr. Leopoldo Beviolacqua”.

Valor máximo unitário,
ou seja, preço por qui-
lograma (kg) de roupa
suja a ser processada.

R$ 3,84 por (kg)
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ANEXO II 

MINUTA DE TERMO DE CONTRATO 

PROCESSO Nº ___/2022

CONTRATO Nº ___/___

TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM O
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO VALE
DO  RIBEIRA  E  LITORAL  SUL E  A  EMPRESA
____________,  PARA PRESTAÇÃO DE  SERVIÇOS
DE  LAVANDERIA  HOSPITALAR  NAS  DEPENDÊN-
CIAS  DO  HOSPITAL  REGIONAL  “DR.  LEOPOLDO
BEVILACQUA”.

Aos ____ dias do mês de __________ do ano de ____, nesta cidade de ____________,
compareceram de um lado o (a) _____________________, neste ato representado pelo (a)
Senhor (a)  _________________________, RG nº _________, no uso de sua atribuições
legais,  doravante  designado  simplesmente  CONTRATANTE,  e,  de  outro  lado,  a  empresa
____________ com sede na  Rua ____________, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas
Jurídicas  do  Ministério  da  Fazenda  sob  o  nº  ____________,  doravante  designada
CONTRATADA, neste ato representada por seu Diretor (a) Senhor (a) ____________, e pelos
mesmos  foi  dito  na  presença  das  testemunhas  ao  final  consignadas,  que  em  face  da
adjudicação efetuada na licitação Pregão Eletrônico nº ___/____, pelo presente instrumento
avençam um contrato para prestação de serviços de lavanderia hospitalar nas dependências
do Hospital Regional “Dr. Leopoldo Bevilacqua”, conforme especificações constantes do Termo
de Referência, que integra este Edital como Anexo I, sujeitando-se às normas da Lei Federal
nº 10.520, de 17 de julho de 2002, Lei Federal nº 8.666, de 23 de junho de 1993, e demais
normas  regulamentares  aplicáveis  à  espécie,  e  as  seguintes  cláusulas  e  condições  que
reciprocamente outorgam e aceitam:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1. Constitui objeto do presente instrumento a 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
Termo de Referência, planilhas, e demais documentos constantes do Processo nº ___/____.

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

1.3. O regime de execução deste contrato é o de empreitada por preço unitário.
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CLÁUSULA SEGUNDA - DO LOCAL E CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

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

2.2. A execução dos serviços deverá ter início em até 15 (quinze) dias, a contar da emissão
da Autorização de Serviços. 

CLÁUSULA TERCEIRA - DO PREÇO 

3.3. A Contratada se obriga a executar os serviços objeto deste contrato, pelo preço unitário
de R$ ______ por Kg de roupa suja, nos quais estão incluídos todos os custos diretos e in-
diretos, bem como os encargos, benefícios e despesas indiretas (BDI) e demais despesas de
qualquer natureza.

CLÁUSULA QUARTA – DA VIGÊNCIA E DAS PRORROGAÇÕES

4.1. 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 suces-
sivo período, no limite de 60 (sessenta) meses nos termos e condições permitidos pela legis-
lação vigente.

4.2. Dentre outras exigências, a prorrogação somente será formalizada caso os preços man-
tenham-se vantajosos para a Contratante e consistentes com o mercado, conforme pesquisa
a ser realizada à época.

4.3. Eventual prorrogação de prazo será formalizada por meio de Termo de Alteração Contra-
tual, respeitadas as condições prescritas na Lei Federal nº 8.666/93.

4.4. A CONTRATADA poderá se opor à prorrogação de que trata o parágrafo anterior, desde
que o faça mediante documento escrito, recepcionado pela CONTRATANTE em até 90 (noven-
ta) dias antes do vencimento do contrato ou de cada uma das prorrogações do prazo de vi-
gência.

4.5.  A não prorrogação do prazo de vigência contratual por conveniência da CONTRATANTE
não gerará à CONTRATADA direito a qualquer espécie de indenização.

CLÁUSULA QUINTA – DO VALOR DO CONTRATO E DOS RECURSOS
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5.1. O valor total estimado do presente contrato é de R$ ________ (____________), de-
vendo onerar recursos da Função Programática: 10.302.0101.2004, Natureza da Despesa:
33.90.39.99 Ficha: 19. Fonte de Recurso: Convênio Estadual.

CLÁUSULA SEXTA – AS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA

6.1 A CONTRATADA terá 15 (quinze) dias a contar da data da contratação para assumir a
execução dos serviços.

6.2.  À  CONTRATADA,  além das obrigações  constantes  no  Termo de Referência,  daquelas
estabelecidas em cláusulas próprias deste instrumento, e daquelas estabelecidas em lei, em
especial as definidas no diploma federal sobre licitações, obriga-se a:

a) Responsabilizar-se integralmente pelos serviços contratados nos termos da legislação vi-
gente;

b) Providenciar o processamento das roupas, em dependência própria ou por ela contratada,
em caso de interrupção dos serviços devido às falhas no processo ou maquinaria, até que
seja normalizado o processo de lavagem nas dependências da CONTRATANTE, sem ônus para
o HRLB/CONSAÚDE.

c)  Recolher,  mensalmente,  a  Taxa  de  Consumo  de  Água/Esgoto,  bem como  a  Taxa  de
Consumo de Energia Elétrica, e para tanto deverá providenciar os meios necessários para a
individualização, (incluso mão de obra, materiais, peças e acessórios

d) Identificar todos os equipamentos, ferramental e utensílios de sua propriedade, tais como:
carrinhos e outros, de forma a não serem confundidos com similares de propriedade da CON-
TRATANTE;

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

f) 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 habi-
litado em Segurança do Trabalho e que responda perante a vigilância sanitária pelas ações ali
realizadas.

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

CLÁUSULA SÉTIMA - OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATANTE

7.1. Exercer a fiscalização dos serviços por técnicos especialmente designados;
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7.2. Disponibilizar as instalações onde se encontra a lavanderia, em funcionamento, incluindo
as instalações sanitárias, os equipamentos e máquinas necessários à execução dos serviços;

7.3. Disponibilizar instalações sanitárias;

7.4. Disponibilizar vestiários com armários guarda-roupas;

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

7.6. Expedir Autorização de Serviços, com antecedência mínima de 15 (quinze) dias da data
de início da execução dos mesmos, em que estará(ão) indicado(s) o(s) posto(s) a ser(em) co-
berto(s) com a coleta e suprimento de roupas; Efetuar os pagamentos devidos de acordo com
o estabelecido neste contrato;

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

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

7.9. 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 equipa-
mentos sejam deixados juntamente com a roupa suja nos sacos de coleta, utilizando-se para
este fim do instrumento para acompanhamento da sua evolução. 

CLÁUSULA OITAVA: FISCALIZAÇÃO/CONTROLE DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

8.1.  A  fiscalização  dos  serviços  pela  CONTRATANTE não  exclui  nem diminui  a  completa
responsabilidade  da  CONTRATADA  por  qualquer  inobservância  ou  omissão  à  legislação
vigente e às cláusulas contratuais.

8.2. À CONTRATANTE, por intermédio do gestor/fiscal, é assegurada a gestão e/ou fiscaliza-
ção dos serviços contratados, de forma a acompanhar a execução contratual, cabendo: 

a) 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;

b) Realizar visitas às dependências da CONTRATADA, para supervisão sempre que achar ne-
cessário, devendo agendar vistorias técnicas,

c) Registrar ocorrências na execução do objeto contratado, indicando e aplicando as eventu-
ais multas, penalidades e sanções por inadimplemento contratual;
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d) Aprovar as faturas de prestação de serviços somente dos serviços efetivamente aceitos;

e) Realizar a orientação das atividades desenvolvidas pela CONTRATADA, efetivando avalia-
ção periódica;

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

g) 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

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

9.2. 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) A 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 pela Contratan-
te, e apuradas da seguinte forma:

c.1) O valor dos pagamentos será obtido mediante a aplicação do preço unitário contratado
ao peso das roupas processadas, descontadas as importâncias relativas às quantidades glosa-
das e não aceitas pela Contratante por motivos imputáveis à Contratada.

c.2) 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, a Contratante atestará a me-
dição mensal, comunicando à Contratada, no prazo de 03 (três) dias contados do recebimen-
to do relatório, o valor aprovado, e autorizando a emissão da correspondente fatura, a ser
apresentada no primeiro dia subsequente à comunicação dos valores aprovados.

Rubrica 1ª ……………………………………… 2ª……………………………………………Visto do Jurídico …………………………………………      42

CONSAÚDE – Consórcio Intermunicipal de Saúde do Vale do Ribeira e Litoral Sul
Rua dos Expedicionários, 140 | CEP 11930-000| Pariquera-Açu, SP | Fone: (13) 3856-9600 | CNPJ: 57.740.490/0001-80



 

e) As faturas deverão ser emitidas pela Contratada, contra a Contratante, e apresentadas na
Diretoria de Serviços Administrativos do Hospital Regional “Dr. Leopoldo Bevilacqua, à Rua
dos Expedicionários, 140, centro, Pariquera-Açu/SP.

CLÁUSULA DECIMA – DO FATURAMENTO E DO PAGAMENTO

10.1. 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.

10.2. 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

10.3. 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.

10.4. A não apresentação dessas comprovações assegura a contratante (Órgão da Adminis-
tração) o direito de sustar o pagamento respectivo e/ou os pagamentos seguintes.

10.5. O Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISSQN, relativo ao objeto deste con-
trato 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 dis-
posições contidas no art. 3º, da Lei Complementar federal nº 116, de 31/7/03.

10.6. A CONTRATADA deverá fazer prova do recolhimento do ISSQN, por meio de cópia au-
tenticada da guia de recolhimento correspondente ao serviço executado e deverá estar refe-
renciada à data de emissão da Nota Fiscal/Fatura.

10.7. A não apresentação dessas comprovações assegura a CONTRATANTE (Órgão da Admi-
nistração) o direito de sustar o pagamento respectivo e/ou os pagamentos seguintes.

10.8. 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, a Contratan-
te (Órgão da Administração) reterá 11% (onze por cento) do valor bruto da nota fiscal, fatu-
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ra, recibo ou documento de cobrança equivalente; obrigando-se a recolher em nome da Con-
tratada, 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 ban-
cário nesse dia.

10.9. 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 SEGURIDA-
DE SOCIAL”.

10.10. Poderão ser deduzidos da base de cálculos da retenção, os valores dos custos de for-
necimento incorridos pela Contratada a título de vale-transporte e de vale-refeição, nos ter-
mos da legislação própria. Tais parcelas deverão estar discriminadas no documento de co-
brança.

10.11. 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 da CONTRATANTE
(Órgão da Administração) proceder à retenção/recolhimento devidos sobre o valor bruto do
documento de cobrança ou devolvê-lo à CONTRATADA.

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

10.13. Quando da apresentação do documento de cobrança, a CONTRATADA deverá elaborar
e entregar a 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 se-
gurados colocados à disposição desta e informando:
b) Nome dos segurados;
c) Cargo ou função;
d) Remuneração, discriminando separadamente as parcelas sujeitas ou não à incidência das
contribuições previdenciárias;
e) Descontos legais;
f) Quantidade de quotas e valor pago a título de salário-família;
g) Totalização por rubrica e geral;
h) Resumo geral consolidado da folha de pagamento; e
i)  Demonstrativo  mensal  assinado  por  seu  representante  legal,  individualizado  por
CONTRATANTE, com as seguintes informações:

 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.

Rubrica 1ª ……………………………………… 2ª……………………………………………Visto do Jurídico …………………………………………      44

CONSAÚDE – Consórcio Intermunicipal de Saúde do Vale do Ribeira e Litoral Sul
Rua dos Expedicionários, 140 | CEP 11930-000| Pariquera-Açu, SP | Fone: (13) 3856-9600 | CNPJ: 57.740.490/0001-80



 

 Totalização dos valores e sua consolidação.
j) Os documentos solicitados em (a) e (b) anteriores deverão ser entregues a CONTRATANTE
(Órgão  da  Administração)  na  mesma  oportunidade  da  nota  fiscal,  fatura,  recibo  ou
documento de cobrança equivalente.

10.14. 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 até  30 (trinta)  dias, contados da respectiva medição, desde que a correspondente
fatura, acompanhada dos documentos referidos no item 10.2 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 9.2  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.

10.15. Havendo atraso nos pagamentos, sobre o valor devido incidirá correção monetária,
bem como juros moratórios, a razão de 0,5% (meio por cento) ao mês, calculados pro rata
tempore, em relação ao atraso verificado.

10.16. No caso de CONTRATADA em situação de  recuperação judicial, deverá apresentar
declaração,  relatório  ou  documento  equivalente  de  seu  administrador  judicial,  ou  se  o
administrador  judicial  for  pessoa  jurídica,  do  profissional  responsável  pela  condução  do
processo, de que está cumprindo o plano de recuperação judicial; 

10.17.  No  caso  de  CONTRATADA  em  situação  de  recuperação  extrajudicial  deverá
apresentar  comprovação  documental  de  que  está  cumprindo  as  obrigações  do  plano  de
recuperação extrajudicial.

10.18. A não apresentação das comprovações de que tratam os subitens 6 e 7 assegura a
CONTRATANTE o direito de sustar o pagamento respectivo e/ou pagamentos seguintes. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA RESPONSABILIDADE TÉCNICA

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

11.2. Eventual alteração do titular Responsável Técnico deverá ser comunicada de imediato a
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.
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CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - REAJUSTE DE PREÇOS

12.1. 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.

Fórmula paramétrica:

R = Po [(IPC -1 / 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

13.1. Para garantir o cumprimento deste contrato, a CONTRATADA prestou garantia conforme
previsão  contida  no  instrumento  convocatório,  no  valor  de  R$  __________
( _______________ ) equivalente a 5% (cinco por cento) do valor deste contrato.

13.2. A garantia prestada pela CONTRATADA será liberada ou restituída após a execução
deste contrato, e, quando em dinheiro, atualizada monetariamente.

13.3. Se o valor da garantia for utilizado no pagamento de quaisquer obrigações, incluindo a
indenização de terceiros, a CONTRATADA, notificada por meio de correspondência simples,
obriga-se a repor ou completar o seu valor no prazo máximo e improrrogável de 2 (dois) dias
contados do recebimento da referida notificação.

13.4. Ao CONTRATANTE cabe descontar da garantia toda a importância que a qualquer título
lhe for devida pela CONTRATADA. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – TRANSFERÊNCIA e SUBCONTRATAÇÃO 

14.1. A CONTRATADA não poderá subcontratar, ceder ou transferir, total ou parcialmente, o
objeto deste ajuste.
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CLÁUSULA  DÉCIMA  QUINTA  –  DA  ALTERAÇÃO  DA  QUANTIDADE  DOS  SERVIÇOS
CONTRATADOS

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

15.2. 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

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

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DAS SANÇÕES

17.1. 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.

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

17.3.  Declaração  de  inidoneidade  para  licitar  ou  contratar  com a  Administração  Pública,
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a
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.

17.4.  A penalidade de que trata o  item 17.1 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.

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

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

17.7. As multas são autônomas e a aplicação de uma não exclui a de outra.
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CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DA RESCISÃO E RECONHECIMENTO DOS DIREITOS DO
CONTRATANTE

18.1.  Este contrato poderá ser rescindido na forma, pelos motivos e com as consequências
previstas nos artigos 77 a 80, 86 a 88, da Lei Federal nº 8.666/93.

18.2.  A  CONTRATADA  reconhece,  desde  já,  os  direitos  da  CONTRATANTE  nos  casos  de
rescisão administrativa, prevista no 79 da Lei Federal nº 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA NONA – DISPOSIÇÕES FINAIS

19.1. Fica ajustado, ainda, que:

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

a) o Edital de Licitação PE nº ___/____ e seus anexos;
b) a proposta apresentada pela CONTRATADA;

19.3. Aplicam-se às omissões deste contrato as disposições da Lei Federal nº 10.520, de 17
de julho de 2002, da Portaria nº 045 do Consaúde, de 19 de maio de 2.008, da Lei Federal nº
8.666, de 21 de junho de 1993, e das demais normas complementares aplicáveis à espécie.
 
19.4. 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 2023. 

__________________________ 
CONTRATANTE 

__________________________ 
CONTRATADA 

TESTEMUNHAS: 

__________________________ 
(nome, RG e CPF) 

__________________________ 
(nome, RG e CPF) 
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ANEXO III 

MODELO DE TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO 

(CONTRATOS) 

CONTRATANTE: _____________________________________________________ 

CONTRATADO: ______________________________________________________ 

CONTRATO Nº (DE ORIGEM):___________________________________________ 

OBJETO: ___________________________________________________________ 

ADVOGADO (S)/ Nº OAB/email: (*)______________________________________ 

Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados: 

1. Estamos CIENTES de que:

a) o ajuste acima referido, seus aditamentos, bem como o acompanhamento de sua execução
contratual, estarão sujeitos a análise e julgamento pelo Tribunal de Contas do Estado de São
Paulo, cujo trâmite processual ocorrerá pelo sistema eletrônico; 

b) poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo cópias das manifestações de
interesse, Despachos e Decisões, mediante regular cadastramento no Sistema de Processo
Eletrônico, em consonância com o estabelecido na Resolução nº 01/2011 do TCESP; 

c) além de disponíveis no processo eletrônico, 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,  em
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,  conforme regras  do
Código de Processo Civil;

d) as informações pessoais dos responsáveis pela contratante estão cadastradas no módulo
eletrônico do “Cadastro Corporativo TCESP – CadTCESP”, nos termos previstos no Artigo 2º
das Instruções nº01/2020, conforme “Declaração(ões) de Atualização Cadastral” anexa (s);

e) é de exclusiva responsabilidade do contratado manter seus dados sempre atualizados. 

2. Damo-nos por NOTIFICADOS para:

a)  O  acompanhamento  dos  atos  do  processo  até  seu  julgamento  final  e  consequente
publicação; 

b) Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o
direito de defesa, interpor recursos e o que mais couber. 

LOCAL e DATA: ______________________________________________ 

AUTORIDADE MÁXIMA DO ÓRGÃO/ENTIDADE: 
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Nome: __________________________________________________________

Cargo:__________________________________________________________ 

CPF: ___________________________________________________________ 

RESPONSÁVEIS  PELA  HOMOLOGAÇÃO  DO  CERTAME  OU  RATIFICAÇÃO  DA
DISPENSA/INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO: 

Nome: _________________________________________________________ 

Cargo:__________________________________________________________ 

CPF: ___________________________________________________________ 

Assinatura: ______________________________________________________ 

RESPONSÁVEIS QUE ASSINARAM O AJUSTE: Pelo contratante: 

Nome: _________________________________________________________ 

Cargo:__________________________________________________________ 

CPF: ___________________________________________________________ 

Assinatura: ______________________________________________________ 

Pela contratada: 

Nome: _________________________________________________________ 

Cargo:__________________________________________________________ 

CPF: ___________________________________________________________ 

Assinatura: ______________________________________________________ 

ORDENADOR DE DESPESAS DA CONTRATANTE: 

Nome: _________________________________________________________ 

Cargo:__________________________________________________________ 

CPF: ___________________________________________________________ 

Assinatura: ______________________________________________________ 

(*) Facultativo. Indicar quando já constituído, informando, inclusive, o endereço eletrônico. 
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ANEXO IV 

MODELO DE PROCURAÇÃO 

Por  este  instrumento  particular  de  Procuração,  a  (razão  social  da  empresa),  com  sede
(endereço completo da matriz), inscrita no CNPJ/MF sob nº ..............................................
e Inscrição Estadual nº................................................, representada neste ato por seu(s)
(qualificações)  do(s)  outorgante(s)  Sr(a)  ...............................,  portadora  da  cédula  de
identidade  RG  nº...........................................................  e  CPF
nº.................................................,  a  quem  confere(imos)  amplos  poderes  para
representar a (razão social da empresa) perante o CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE
DO VALE  DO  RIBEIRA  E  LITORAL  SUL,  no  que  se  referir  ao  PREGÃO ELETRÔNICO  Nº.
03/2023, PROCESSO Nº. 288/2022, com poderes para tomar qualquer decisão durante todas
as fases do PREGÃO, inclusive assinar DECLARAÇÕES, PROPOSTA DE PREÇOS E CONTRATOS,
em nome da Outorgante, formular lances ou ofertas na(s) etapa(s) de lances, desistir  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, prestar todos os esclarecimentos solicitados pelo PREGOEIRO, enfim, praticar todos
os demais atos pertinentes ao certame, em nome da Outorgante. 

A presente Procuração é válida até o dia ............/.........../................ 

Local e Dada. 

______________________________________

Nome e Assinatura do representante legal 

Na hipótese de apresentação de procuração por instrumento particular, a mesma deverá vir
acompanhada da Cédula de Identidade e CPF do Procurador. 
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ANEXO V 

MODELO DECLARAÇÃO CONJUNTA - (FASE HABILITAÇÃO)

PREGÃO ELETRÔNICO nº __/__ 

Eu  ___________________(nome  completo),  representante  legal  da  empresa
_____________________(denominação  da  pessoa  jurídica),  participante  do  PREGÃO
ELETRÔNICO nº __/__, do Consórcio Intermunicipal de Saúde do Vale do Ribeira e Litoral Sul,
DECLARO, sob as penas da lei: 

a) Nos termos do inciso V do artigo 27 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e
alterações, que a empresa encontra-se em situação regular perante o Ministério do Trabalho,
no que se refere à observância do disposto no inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição
Federal; 

b) Inexiste qualquer fato impeditivo à nossa participação na licitação, não fomos declarados
inidôneos  e  não  estamos impedidos  de contratar  com o Poder  Público,  ou suspensos  de
contratar com a Administração, e que nos comprometemos a comunicar ocorrência de fatos
supervenientes; 

c)  Que  atendemos  plenamente  aos  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;

d) Que dispomos de veículo coletor e do aparelhamento necessário à execução do objeto da
presente licitação.

e)  Para as licitantes com sede ou matriz no Estado de São Paulo: Que a empresa
atende às normas relativas à saúde e segurança no Trabalho, para os fins estabelecidos pelo
parágrafo único do artigo 117 da Constituição do Estado de São Paulo; 

f)  Para microempresas ou empresas de pequeno porte: Que a empresa não possui
quaisquer  dos  impedimentos  previstos  nos  §§ 4º e  seguintes  todos  do  artigo  3º  da  Lei
Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e alterações, cujos termos conheço na
íntegra. 

g) Para o caso de empresas em recuperação judicial: estar ciente de que no momento
da assinatura do contrato deverei apresentar cópia do ato de nomeação do administrador-
judicial ou se o administrador for pessoa jurídica, o nome do profissional responsável pela
condução do processo e, ainda, declaração, relatório ou documento equivalente do juízo ou
do administrador, de que o plano de recuperação judicial está sendo cumprido; 

h)  Para o caso de empresas em recuperação extrajudicial: estar  ciente  de que no
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momento da assinatura do contrato deverei apresentar comprovação documental de que as
obrigações do plano de recuperação extrajudicial estão sendo cumpridas; 

LOCAL E DATA 

___________________________________ 
Nome e assinatura do representante legal 
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ANEXO VI 

RESOLUÇÃO nº. 5/93

TC-A -16.529/026/93

PUBLICADA no Diário Oficial do Estado de São Paulo em 2 de setembro de 1993.

liO 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  a  faculdade  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 
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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. 

§ 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 

PROPOSTA/PLANILHA DE PREÇOS 

Ao 

Consórcio Intermunicipal de Saúde do Vale do Ribeira e Litoral Sul

Pregão Eletrônico nº: 03/2023 

Processo nº: 288/2022 

OBJETO:  Prestação  de  serviços  de  lavanderia  hospitalar  nas  dependências  do  Hospital
Regional Dr. Leopoldo Bevilacqua - HRLB/CONSAÚDE, conforme especificações constantes no
Termo de Referência, que integra este Edital como Anexo I 

DESCRIÇÃO
UNIDADE
DE MEDI-

DA

QTD
Mensal

MESES
PREÇO UNIT. 

(R$)
TOTAL R$

(1) (2) (3) (4) = (1)x(2)x(3)

Processamento  de  roupas
e tecidos em geral em to-
das as suas etapas, desde
sua  utilização  até  seu  re-
torno em ideais  condições
de  reúso,  nas  dependên-
cias da Contratante.

Kg 38.000 12

Prazo de validade da proposta: 60 (sessenta) dias contados a partir da data da sessão de
processamento do Pregão Eletrônico. 

DECLARO,  sob as penas da lei,  que o  objeto ofertado atende a todas as especificações
exigidas no Anexo I - Termo de Referência do Edital. 

DECLARO que os preços acima indicados contemplam todos os custos diretos e indiretos
incorridos na data da apresentação desta proposta incluindo, entre outros: tributos, encargos
sociais, material, despesas administrativas, seguro, fretes e lucro. 

Qualificação da pessoa física para assinar o contrato: 

Nome: 

Cargo na empresa: 

CPF E-mail institucional: 

(Local e Data) 

_________________________________ 
Nome e Assinatura do Responsável Legal 
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ANEXO VIII 

ORDEM DE SERVIÇO GP Nº 02/2001 

PUBLICADA NO DIÁRIO  OFICIAL  DO ESTADO DE SÃO PAULO,  PODER LEGISLATIVO,  EM
30/05/2001, PÁG. 35. TCA - 29.863/026/00 Regulamenta, no âmbito do Tribunal de Contas
do Estado, o § 2º do artigo 71 da Lei Federal 8666/93, com a redação determinada pela Lei
nº 9.032, de 28.04.95. 

O Presidente do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições
legais conferidas pelo art. 2º, inciso XXIII da Lei Complementar nº 709, de 14 de janeiro de
1993, c/c o artigo 24 do Regimento Interno; 

Considerando o disposto no artigo 23 da Lei nº 9711, de 20.11.98, que alterou a redação do
artigo 31 da Lei nº 8212, de 24.07.91; 

Considerando as normas do Decreto nº 3.048, de 6.05.99, que "Aprova o Regulamento da
Previdência Social e dá outras providências", especialmente aquelas previstas em seu artigo
219 e §§; 

Considerando o dever imposto por tais normas à Administração; e 

Considerando, finalmente, caber à Administração exigir do contratado a comprovação do
adimplemento  das  obrigações  previdenciárias  relativas  ao  objeto  da  avença,  de  modo  a
prevenir eventual responsabilidade solidária que, quanto a estas, lhe possa recair. 

RESOLVE:

Regulamentar o artigo 71, § 2º da Lei Federal nº 8.666/93, com a redação determinada
pela Lei nº 9.032/95, nos rigorosos termos que seguem, aplicáveis aos contratos em que este
Tribunal figurar como Contratante. 

Art. 1º - Por força do contido no art. 31 e §§ da Lei nº 9.711, c/c com o artigo 219, § 3º do
Decreto 3.048/99, este Tribunal deverá reter 11% (onze por cento) do valor bruto da nota
fiscal ou fatura de prestação de serviços ali enumerados, para recolhimento, no prazo legal e
regulamentar, em nome da Empresa contratada. 

Art. 2º - Não se emitirá atestado de realização dos serviços sem prévia verificação, pelo
Gestor do Contrato, do efetivo cumprimento das regras desta Ordem de Serviço. Parágrafo
Único: O atestado a que se refere o caput será assinado por todos os membros da Comissão
de Fiscalização do Contrato, incluído o gestor. 

Art. 3º - A Contratada deverá apresentar para a Comissão de Fiscalização: 

I - Cópia autenticada da carteira de trabalho, devidamente registrada, dos empregados que
prestam serviços vinculados ao contrato. 

II - Inscrição dos empregados e respectivos recolhimentos mensais previdenciários. 

III - Comprovante dos recolhimentos regulares do FGTS. 

IV - Comprovantes de: 
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a) EPI's - Equipamento de Proteção Individual;

b) Saúde Ocupacional;

c) Seguro de Vida; e

d) Uniforme da Empresa.

Art. 4º - No caso de contratação envolvendo execução de obras: 

I - Incumbe à Contratada, juntamente com a Comissão Técnica de Fiscalização, providenciar:

a) inscrição da obra no posto do INSS, e informação sobre o valor pára obtenção da CND -
Certidão Negativa de Débitos da obra Contratada. 

b) Recolhimentos  de  seguros  de  Riscos  de  Engenharia,  de  Vida  e  outros  previstos
contratualmente. 

c) Recolhimento da ART - Anotação de Responsabilidade Técnica (para projetos, obras, etc.).

d) Recolhimento mensal do ISS para fins de "Habite-se".

Parágrafo Único: Somente se emitirá Termo de Recebimento Definitivo da obra mediante
obtenção e apresentação, pela Contratada, da CND e do Habite-se. 

Art. 5º - Os instrumentos convocatórios deverão, doravante, obrigatoriamente, fazer menção
a esta Ordem de Serviço para que dela tenham ciência os interessados em Contratar com o
Tribunal. 

Art. 6º - Esta Ordem de Serviço entra em vigor na data da publicação, sem prejuízo das
disposições constantes das Ordens de Serviço 1/83 e 1/89, revogadas as disposições em
contrário. 
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ANEXO IX 

MINUTA DE TERMO DE PERMISSÃO DE USO - BENS MÓVEIS E IMÓVEIS

TERMO DE PERMISSÃO DE USO, A TÍTULO PRECÁ-
RIO, POR PRAZO DETERMINADO, DE BENS PÚBLI-
COS,  MÓVEIS  E  IMÓVEIS,  QUE  ENTRE  SI  CELE-
BRAM O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE
DO VALE DO RIBEIRA E LITORAL SUL E A EMPRE-
SA …............…

Pelo presente instrumento, de um lado o Consórcio Intermunicipal de Saúde do Vale do Ribei-
ra e Litoral Sul, com sede à Rua dos Expedicionários, 140 – Centro - Pariquera-Açu/SP, inscri-
to no CNPJ/MF sob nº 57.740.490/0001-80, doravante designado simplesmente PERMITENTE,
neste ato representado pelo seu Diretor Superintendente, Senhor _____________, portador
do RG nº __________ e CPF Nº ____________, e de outro lado a empresa __________, ins-
crita no CNPJ sob nº ________, com sede na ___________ nº ____ – _______, doravante
designada  simplesmente  PERMISSIONÁRIA,  neste  ato  representada  pelo  Senhor
__________, portador do RG nº _________ e CPF Nº ___________, por este último, na for-
ma de sua representação, foi dito que vinha subscrever o presente instrumento, concordando
com os termos e condições pelos quais se obriga:

CLÁUSULA PRIMEIRA: O presente termo tem por objeto a outorga de permissão de uso a
título precário, por prazo determinado, dos seguintes bens públicos:

ITEM DESCRIÇÃO QUANT.

1. BENS MÓVEIS

1.1 Armário 12 Portas Cinza – Marca Wb. Patrimônio nº010909, nº010910 02 Und.

1.2 Armário Branco - Patrimônio nº010814, nº010813 02 Und.

1.3 Cadeiras Preta 05 Und.

1.4 Armário Cinza 02 Portas - Patrimônio nº010904 01 Und.

1.5 Prateleira Aço Cinza com 07 divisórias 02 Und.

1.6 Aparelho Ar Condicionado 12000BTUh  -  MIDEA 02 Und.

1.7 Gabinete Branco 02 Portas 01 Und.

1.8 Computador 01 Und.

1.9 Gabinete Bege 03 Portas 01 Und.

1.10 Armário - Patrimônio nº0105 01 Und.

1.11 Mesa para Computador - Patrimônio nº008342 02 Und.
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1.12 Secadora SR50 – 50Kg – MALTEC - Patrimônio nº010661, nº010662 02 Und.

1.13 Secadora SP100 – 100Kg – MALTEC. Patrimônio nº010663 01 Und.

1.14 Calandra Monardi CM3080 - MALTEC 01 Und.

1.15 Secadora Elétrica  900 SUZUKI – Patrimônio Iporanga nº900 01 Und.

1.16 Lavadora Extratora LEB140 – 140Kg – MALTEC - Patrimônio nº010660 02 Und.

1.17 Mesas Branca Grande 03 Und.

1.18 Mesa de Madeira 05 Und.

1.19 Mesa de Ferro 01 Und.

1.20 Mesa Escritório 01 Und.

1.21 Exaustores de Parede de 40cm – 01 funcionando 04 Und.

1.22 Gabinete Bege com 03 Portas 01 Und.

1.23 Armário Madeira com 06 Prateleiras - Patrimônio nº0225 01 Und.

1.24 Mesa Madeira Pequena 01 Und.

1.25 Armário 04 Portas Amapá 01 Und.

1.26 Mesa de Madeira 01 Und.

1.27 Longarina Preta 4 lugares 01 Und.

1.28 Cadeira acento plástico Rosa 03 Und.

1.29 Banco Cirúrgico 01 Und.

1.30 Pia Inox com Gabinete 01 Und.

1.31 Cadeira com rodízio 03  Und.

1.32 Armário cinza de madeira com 02 portas - Patrimônio N° 6798 01 Und.

1.33 Mesa de apoio pequena 01 Und.

1.34 Carrinhos roupa suja 05 Und.

1.35 Carrinhos Azul retangular Bralímpia – Patrimônio nº 010640 03 Und.

1.36 Carrinhos  Quadrado  Branco  Bralímpia  –  Patrimônio  nº  010637  –
010639, 010638

03 Und.

1.37 Carrinhos cinza Bralímpia 01 Und.

1.38 Mesa para máquina de costura 02 Und.

1.39 Máquina de costura Singer 03 Und.

1.40 Carro ferro com rodas 02 Und.

1.41 Mesa Madeira - Patrimônio n° 0152, 0091 02 Und.

1.42 Armário cinza – Patrimônio nº 6798 01 Und.

1.43 Prateleiras com 08 repartições – Patrimônio nº 6902 02 Und.

1.44 Prateleira verde – Patrimônio 3154 e 3157 02 Und.

1.45 Prateleira cinza - Patrimônio n° 002086 13 Und.
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1.46 Armário fechador – Patrimônio nº 002086 HRI 01 Und.

1.47 Cadeira 01 Und.

1.48 TV LG 15 pol. - Patrimônio nº 5981 01 Und.

1.49 Sistema de Exaustão central 01 Und.

1.50 Telefone Siemens 02 Und.

1.51 Escada (uma de ferro e outra de madeira) 02 Und.

1.52 Impressora HL 5452 dn 01 Und.

1.53 Lixeira 20 Und.

2. BENS IMÓVEIS

2.1 Prédio da Lavanderia, situado no Hospital Regional “Dr. Leopoldo Bevi-
lacqua, com área de 433,15 m² 

01 Und.

CLÁUSULA SEGUNDA: Os bens públicos permitidos destinam-se única e exclusivamente aos
Serviços objeto do Contrato nº ___/2023.

CLÁUSULA TERCEIRA: A permissão de que trata o presente não gera qualquer direito ou
privilégio à permissionária, podendo ser revogada a qualquer tempo, a critério exclusivo do
PERMITENTE, sem que àquela assista direito à indenização ou compensação.

CLÁUSULA QUARTA: A utilização dos bens públicos objeto da presente permissão dar-se-á
na forma das disposições legais vigentes, bem como de acordo com o presente termo.

CLÁUSULA QUINTA: Cessada a permissão, obriga-se a PERMISSIONÁRIA a restituir os bens
nas mesmas condições em que os recebeu, salvo os desgastes naturais decorrentes do uso
regular e da ação do tempo.

CLÁUSULA SEXTA: Fica vedado à PERMISSIONÁRIA, sob qualquer pretexto ou fundamento,
ceder ou transferir os bens a terceiros, sem a expressa autorização do PERMITENTE.

CLÁUSULA SÉTIMA: A PERMISSIONÁRIA obriga-se a:
a) utilizar os bens exclusivamente para as finalidades previstas no Contrato nº ___/2023;
b) efetuar por sua conta e risco a manutenção dos bens;
c)  zelar pela conservação dos equipamentos, respondendo pelos danos que vier a causar-
lhes, direta ou indiretamente, bem como a terceiros, sendo que nas hipóteses de extravio ou
mau uso deverá providenciar a correspondente reposição;
d) utilizar os bens públicos somente para o fim a que se destinam;
e) permitir a fiscalização, sempre que solicitado, por parte do PERMITENTE, da conservação
dos bens de sua propriedade;

Parágrafo Único – A Comissão de Acompanhamento e Fiscalização analisará eventuais ca-
sos específicos de bens inservíveis, assim considerados em decorrência do desgaste natural
do uso e vida útil.
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CLÁUSULA OITAVA: Poderá o PERMITENTE, a qualquer tempo, verificado o descumprimento
de quaisquer das cláusulas objeto do presente, proceder à revogação da permissão outorgada
ou quando assim o exija o interesse público, a seu exclusivo critério, sem que à PERMISSIO-
NÁRIA assista direito a qualquer espécie de indenização, seja a que título for.

CLÁUSULA NONA: Fica eleito o foro distrital de Pariquera-Açu-SP para solução de qualquer
controvérsia oriunda deste instrumento, por mais privilegiado que outro seja.

E, assim, por estarem de perfeito acordo, assinam o presente instrumento em duas vias de
igual forma e teor na presença de duas testemunhas, para surtir todos os efeitos legais.

Pariquera-Açu, __ de __ de _________.

PERMITENTE:
_______________________
DIRETOR SUPERINTENDENTE

CONSAÚDE

PERMISSIONÁRIO: 
____________________
(NOME E ASSINATURA)

RG nº ____________________
CPF/MF nº ________________

TESTEMUNHAS:

1. ______________________________
Nome:
CPF nº:

2. _______________________________
Nome
CPF nº
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ANEXO X 

MODELOS REFERENTES A VISITA TÉCNICA 

ANEXO X.1 

CERTIFICADO DE REALIZAÇÃO DE VISITA TÉCNICA 
(emitido pela Unidade Compradora) 

ATESTO que o representante legal do licitante _________________________, in-

teressado em participar do Pregão Eletrônico nº ___/___, Processo n° ___/___, realizou nes-

ta data visita técnica nas instalações do _____________________________, recebendo as-

sim todas as informações e subsídios necessários para a elaboração da sua proposta. 

O licitante está ciente desde já que, em conformidade com o estabelecido no Edi-

tal, não poderá pleitear em nenhuma hipótese modificação nos preços, prazos ou condições

ajustadas, tampouco alegar quaisquer prejuízos ou reivindicar quaisquer benefícios sob a in-

vocação de insuficiência de dados ou informações sobre os locais em que serão executados os

serviços. 

(Local e data) 

____________________________________
(nome completo, assinatura e qualificação do

representante da licitante) 

____________________________________
(nome completo, assinatura e cargo do servi-

dor responsável por acompanhar a visita) 
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ANEXO X.2 

DECLARAÇÃO DE OPÇÃO POR NÃO REALIZAR A VISITA TÉCNICA 
(elaborado pelo licitante) 

Eu,  ___________________________________,  portador  do  RG  nº

_____________  e  do  CPF  nº_____________,  na  condição  de  representante  legal  de

________________________ (nome empresarial), interessado em participar do Pregão Ele-

trônico nº ___/___, Processo n° ___/___, DECLARO que o licitante não realizou a visita técni-

ca prevista no Edital e que, mesmo ciente da possibilidade de fazê-la e dos riscos e conse-

quências envolvidos, optou por formular a proposta sem realizar a visita técnica que lhe havia

sido facultada. 

O licitante está ciente desde já que, em conformidade com o estabelecido no Edi-

tal, não poderá pleitear em nenhuma hipótese modificação nos preços, prazos ou condições

ajustadas, tampouco alegar quaisquer prejuízos ou reivindicar quaisquer benefícios sob a in-

vocação de insuficiência de dados ou informações sobre os locais em que serão executados os

serviços. 

(Local e data)

__________________________________________________________
 (nome completo, assinatura e qualificação do representante da licitante) 
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