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PREGÃO PRESENCIAL nº  088/2019 - SS 
PROCESSO nº  01719/2019 

 
 AVISO  

 
Encontra-se aberta, na Comissão Permanente de Licitação, situada à Av. Brasil, 2001/6º 

andar, LICITAÇÃO NA MODALIDADE DE PREGÃO PRESENCIAL, tipo menor preço, com a 
finalidade de selecionar propostas para a Prestação de serviços de lavanderia hospitalar, com cessão 
em comodato, 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, cujas especificações detalhadas encontram-se nos  Anexos  que acompanham o Edital. 

 
Regem a presente licitação a Lei Federal nº 10.520/02, o Decreto Municipal nº 7.596/02, 

subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93, observadas as alterações posteriores,  a Lei Complementar nº 
123/2006, Lei nº 12.211/2011 e demais legislações aplicáveis. 

 
A abertura desta licitação ocorrerá no dia 06 (seis) de junho de 2019, às 9 (nove) horas, 

na Sala de Reuniões da Comissão Permanente de Licitação, quando os interessados deverão apresentar os 
envelopes nº 01 - Propostas de Preços e nº 02 - Documentos de Habilitação ao Pregoeiro. 

 
 
Poderão participar da licitação pessoas jurídicas que atuam no ramo pertinente ao objeto 

licitado,  observadas as condições constantes do edital. 
 

O Edital completo poderá ser obtido pelos interessados na CPL, em arquivo digital, 
mediante entrega de um CD/DVD ou pen-drive, de segunda a sexta-feira, no horário de 14:30 às 17:30 
horas ou pelo endereço eletrônico http://www.pjf.mg.gov.br/.  É necessário que, ao fazer download do 
Edital, seja informado à Comissão Permanente de Licitação, via e-mail – pregaopresencial@pjf.mg.gov.br - 
ou via fax – (32)3690-8184, a retirada do mesmo, para que possam ser comunicadas possíveis alterações 
que se fizerem necessárias. A CPL não se responsabilizará pela falta de informações relativas ao 
procedimento àqueles interessados que não confirmarem, pelos meios expostos, a retirada do Edital. 
Quaisquer dúvidas contatar pelos telefones (32) 3690-8190 ou (32) 3690-8494. 

 

 
 

Juiz de Fora, 22 de maio de 2019. 
 
 
 

Comissão Permanente de Licitação 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

2 
 

 
 

PREGÃO PRESENCIAL nº 088/2019 - SS 
PROCESSO nº 01719/2019 

 
 

A Comissão Permanente de Licitação, com sede na Avenida Brasil, 2001, 6o andar, Juiz 
de Fora/MG, torna público que fará realizar licitação na modalidade de Pregão Presencial, do tipo 
menor preço, conforme descrito neste Edital e seus Anexos, em conformidade com a Lei Federal nº 
10.520/02, o Decreto Municipal nº 7.596/02, subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93, observadas as 
alterações posteriores,  a Lei Complementar nº 123/2006, Lei nº 12.211/2011    e demais legislações 
aplicáveis. Os envelopes, contendo a Proposta de Preços e os Documentos de Habilitação definidos neste 
Edital, deverão ser entregues à Comissão Permanente de Licitação, no endereço supra - citado, no dia e 
hora marcados, quando será realizada a sessão pública de abertura.  
 
1 - REFERÊNCIA 
 
1.1 - PROCESSO nº 01719/2019. 
 
1.2 - Dotação Orçamentária: As despesas decorrentes da presente licitação correrão por conta da dotação 
nº 
HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO (HPS) 
   
  Funcional programática:10.302.0003.2282.0000 
  Fonte de Recurso: 0102.600.000 
  Natureza de Despesa: 339039 
 

PRONTO ATENDIMENTO INFANTIL (PAI) 
  Funcional programática:10.302.0003.2298.5018 
  Fonte de Recurso: 0149.600.000 
  Natureza de Despesa: 339039 
 
DEPARTAMENTO DA UNIDADE REGIONAL LESTE (DURL) 
  Funcional programática: 10.302.0003.2298.5017 
  Fonte de Recurso: 339039 
  Natureza de Despesa: 0102.600.000 
 

CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS AD, CAPS CASA VIVA e CAPS LESTE) 

  Funcional programática: 10.302.0003.2203.4016 
  Fonte de Recurso: 0149.600.000 
  Natureza de Despesa: 339039 
 

DEPARTAMENTO DE SAÚDE BUCAL (CEO CENTRO, CEO NORTE, CEO SUL, CEO OESTE e 
COAPE) 

  Funcional programática:10.301.0003.2286.2060 
  Fonte de Recurso: 0148.600.000 
  Natureza de Despesa: 339039 
 

SUBSECRETARIA DE REDES ASSISTENCIAIS (DCE, DSCA e DSM) 

  Funcional programática:10.302.0003.2281.4003 
  Fonte de Recurso: 0149.600.000 
  Natureza de Despesa: 339039 
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2 - DO OBJETO 
 
2.1– É objeto desta licitação a seleção de sociedade empresária especializada para a Prestação de 
serviços de lavanderia hospitalar, com cessão em comodato, 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, conforme especificações constantes do Anexo 
deste edital. 
 

2.2 A prestação de serviços de lavanderia hospitalar realizar-se-á mediante a utilização das dependências 
da Contratada (lavanderia externa), onde a roupa será processada e entregue aos diversos Departamentos 
da Secretaria de Saúde. 

2.3 O objeto inclui a coleta e o transporte da roupa suja do setor de expurgo das Unidades até as 
dependências da Contratada; recebimento e lavagem da roupa suja na lavanderia; secagem e calandragem 
da roupa limpa; separação e transporte da roupa limpa à rouparia ou setor das unidades responsáveis pela 
centralização e distribuição do enxoval aos setores da unidade. A Contratada deverá possuir lavanderia 
própria para processamento da roupa, dotada de condições a suprir a necessidade de desinfecção, 
higienização, acondicionamento e guarda de toda a roupa processada, de modo que garanta a qualidade 
dos serviços prestados, bem como a remoção e entrega da roupa por meio de veículos adequados. 

 

2.4 – DA VISITA PARA CONHECIMENTO DOS LOCAIS 

2.4.1. As empresas interessadas poderão realizar visitas nos locais e instalações do fornecimento e da 
prestação dos serviços, de forma a obterem conhecimento das condições e eventuais dificuldades para a 
sua execução, bem como, esclarecimentos quanto a eventuais dúvidas essenciais à formulação da sua 
proposta de preços.  

2.4.2. A realização da vistoria não se consubstancia em condição para a participação na licitação, ficando, 
contudo, as licitantes cientes de que após apresentação das propostas não serão admitidas, em hipótese 
alguma, alegações posteriores no sentido da inviabilidade de cumprir com as obrigações, face ao 
desconhecimento dos serviços e de dificuldades técnicas não previstas.  

2.4.3. O agendamento poderá ser feito em até 03 (três) dias úteis anteriores à data da licitação, com os 
responsáveis de cada Unidade de Saúde, indicados no Anexo I.A deste Edital.  

2.4.3.1 A visita só deverá ser realizada mediante essa indicação ou autorização do setor solicitante. 

2.4.3.2. A visita poderá ser realizada quantas vezes o licitante julgar necessário para a elaboração de sua 
proposta. 

2.4.3.3 Os custos das visitas correrão por exclusiva conta da licitante 

2.4.3.4 O prazo para visita iniciar-se-á no dia útil seguinte ao da publicação do Edital, estendendo-se até o 
dia útil anterior à data prevista para a abertura da sessão pública. 
 
3 - LOCAL, DATA, E HORÁRIO DE RECEBIMENTO E DE ABERTURA DOS ENVELOPES 
 
3.1. A abertura desta licitação ocorrerá no dia e hora marcados, indicados no Aviso do Edital,  na Sala de 
Reuniões da Comissão Permanente de Licitação, quando os interessados deverão apresentar os envelopes 
nº 01 - Propostas de Preços e nº 02 - Documentos de Habilitação ao Pregoeiro. 
 
3.2. Serão aceitos os envelopes contendo as propostas comerciais e documentação de habilitação enviados 
através dos correios para o endereço da Avenida Brasil, 2001/6º andar, Centro, Juiz de Fora/MG, CEP 
36060-010 - Comissão Permanente de Licitação - CPL. No entanto, a CPL não se responsabiliza por 
eventuais atrasos na entrega dos envelopes por parte dos correios e nem diante de seu extravio, devendo 
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os mesmos serem recebidos na CPL até a data e horário definidos neste edital para abertura e sessão 
pública destinada aos recebimentos dos mencionados envelopes. 
 
4 – DO CREDENCIAMENTO DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 
 
4.1 - O credenciamento far-se-á pelo próprio sócio (dirigente/proprietário) ou por meio de instrumento 
público ou particular de mandato, com poderes para formular ofertas e lances de preços e praticar todos 
os demais atos pertinentes ao certame em nome do proponente, em ambos casos se exigirá 
apresentação de cópia do Estatuto ou Contrato Social. 

4.1.1. A ausência de credenciamento não constituirá motivo de inabilitação do proponente ou 
desclassificação de sua proposta, também não o será, se o referido documento estiver inserido em 
quaisquer dos envelopes obrigatórios. 
 
4.1.1.1. Na ausência do credenciamento, o proponente ficará sem representante perante a Comissão, não 
podendo fazer consignar em ata suas observações, rubricar documentos, ofertar lances, bem como praticar 
os demais atos de um mandatário, persistindo esta situação até que a exigência do credenciamento seja 
atendida. 
 
4.2 – Em se tratando de microempresa ou empresa de pequeno porte, deverá ser apresentada declaração, 
sob as penas da lei, de que cumprem os requisitos legais para a qualificação como microempresas ou 
empresa de pequeno porte, estando aptas a usufruir do tratamento estabelecido na Lei Complementara nº 
123/06, conforme Anexo IV. 
 
4.3  – Em se tratando de microempresa ou empresa de pequeno porte, deverá ser apresentada declaração 
subscrita pelo  seu representante legal de que  a empresa não incorre em nenhuma das hipóteses previstas 
no § 4º, do artigo 3º, da Lei Complementar nº 123/06, conforme Anexo IV. 
 
4.4. É vedada a participação: 
 
a) de interessados que se encontrarem em processo de falência, concurso de credores, dissolução; 
liquidação ou recuperação judicial ou extrajudicial; 
 
b) de interessados que tenham sido declarados inidôneos para licitar ou contratar com a Administração 
Pública ou punidos com suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração Pública 
Municipal. 
 
5 – DA PROPOSTA DE PREÇO 
 
5.1 - A Proposta de Preços deverá ser digitalizada ou impressa eletronicamente em papel com 
identificação da sociedade (s) empresária (s), em 01 (uma) via, redigida em linguagem clara, sem 
emendas, rasuras ou entrelinhas, identificada e assinada na última página e rubricada nas demais pelo 
representante legal da proponente, a ser entregue em envelope devidamente fechado e rubricado no lacre, 
contendo, na parte externa e frontal, as indicações: 
  

CPL - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
PREGÃO PRESENCIAL nº 088/2019 - SS 
ENVELOPE “01” – PROPOSTA DE PREÇOS 
RAZÃO SOCIAL DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA: 
CNPJ: 

 
5.2 - Na Proposta de Preços deverá constar: 
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5.2.1 – Declaração expressa de prazo de validade, não inferior a 90 (noventa) dias corridos, a contar da 
data da abertura do envelope “01”; 
 
5.2.2 - Preço unitário e global, de acordo com os preços praticados no mercado, conforme estabelece o 
art. 43, inciso IV, da Lei nº 8.666/93, sendo os valores relativos a cada item (unitário e global) em 
algarismo e o valor global da proposta em algarismo e por extenso, expresso em moeda corrente nacional 
(R$), com no máximo duas casas decimais, considerando as condições deste Edital; 
 
5.3- Não serão consideradas as propostas que deixarem de atender, no todo ou em parte, quaisquer das 
disposições deste Edital, sejam omissas ou apresentem irregularidades insanáveis,  bem como aquelas que 
ofertarem alternativas. 
 
5.4- A apresentação da(s) proposta(s) implicará na plena aceitação, por parte do proponente, das 
condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos. 
 
5.5 - Não serão aceitas propostas com ofertas não previstas neste Edital, nem preços ou vantagens 
baseados nas ofertas das demais proponentes. 
 
5.6 - Todos os insumos que compõem o preço, tais como as despesas com impostos, taxas, frete, seguros 
e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execução do objeto desta licitação, correrão 
por conta do proponente. 
 
6 - DA HABILITAÇÃO 
 
6.1 - Para habilitação, deverá a sociedade (s) empresária (s) vencedora apresentar, no envelope nº 02 – 
Documentos de Habilitação, os documentos abaixo discriminados, em 1 (uma) via e em cópias 
autenticadas, obrigando-se a proponente a fornecer ao Pregoeiro os originais correspondentes em 
qualquer época que lhes forem solicitados. 
 
6.1.1 – Os proponentes interessados na autenticação das cópias por funcionário da unidade que realiza a 
licitação deverão comparecer e solicitar a autenticação, preferencialmente, com no mínimo uma hora 
antes do início da sessão de abertura  da licitação. 
 
6.1.2 - Não serão aceitos protocolos  nem documentos com prazo de validade vencido. 
 
6.1.3 - Os documentos deverão ser apresentados, preferencialmente, encadernados ou fixos em pasta 
própria e numerados, não devendo ser entregues soltos. 
 
6.1.4 – Todos os documentos exigidos para habilitação deverão estar no prazo de validade. Caso o órgão 
emissor não declare a validade do documento, esta será de 60 (sessenta) dias corridos contados a partir 
da data de emissão, exceto o comprovante de inscrição no CNPJ e Atestado de Capacidade Técnica. 
 
6.1.5 - Os documentos necessários à HABILITAÇÃO deverão ser apresentados em envelope 
indevassável, lacrado, contendo identificação do proponente na face externa e ainda os dizeres: 
 

CPL- COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
PREGÃO PRESENCIAL nº 088/2019 - SS 
ENVELOPE “02” – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
RAZÃO SOCIAL DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA: 
CNPJ: 

 
Os proponentes deverão apresentar: 
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6.2 – Documentos relativos à habilitação jurídica: 
 
6.2.1 - Ato constitutivo, estatuto social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades 
comerciais e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus 
administradores; 
 
6.2.2 - Cédula de Identidade e registro comercial, no caso de firma individual; 
 
6.2.3 - Decreto de autorização, em se tratando de sociedade (s) empresária (s) ou sociedade estrangeira 
em funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão 
competente, quando a atividade assim o exigir; 
 
6.2.4 - Declaração subscrita pelo representante legal da proponente de que ela não incorre em qualquer 
das condições impeditivas, especificando, conforme Anexo VII: 
 
6.2.4.1 - Que não foi declarada inidônea por ato do Poder Público; 
 
6.2.4.2 - Que não está impedida de transacionar com a Administração Pública; 
 
6.2.4.3 - Que não foi apenada com rescisão de contrato, quer por deficiência dos serviços prestados, quer 
por outro motivo igualmente grave, no transcorrer dos últimos 5 (cinco) anos; 
 
6.2.4.4 - Que não incorre nas demais condições impeditivas previstas no art. 9º da Lei Federal nº 8.666/93 
consolidada pela Lei Federal nº 8.883/94. 
 
6.2.4.5. E que, se responsabiliza pela veracidade e autenticidade dos documentos oferecidos, 
comprometendo-se a comunicar a PREFEITURA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA a ocorrência de 
quaisquer fatos supervenientes impeditivos da habilitação, ou que comprometam a idoneidade da 
proponente, nos termos do artigo 32, parágrafo 2º, e do artigo 97 da Lei 8.666/93, e suas alterações.  
 
6.2.5 - Declaração de atendimento à norma do inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal, com 
redação dada pela emenda constitucional nº 20/98, que proíbe trabalho noturno, perigoso ou insalubre aos 
menores de 18 anos e de  qualquer trabalho a menores de 16 anos salvo na condição de aprendiz a partir 
de 14 anos, conforme Anexo VI. 
 
6.2.6 - Declaração expressa de que o proponente preenche plenamente os requisitos de habilitação, bem 
como tem pleno conhecimento do objeto licitado e anuência das exigências constantes do Edital e seus 
anexos, conforme Anexo V. 

 
6.3 – Documentos relativos à Regularidade Fiscal E TRABALHISTA: 
 
6.3.1 - Comprovante de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ);  
 
6.3.2 - Prova de regularidade para com a Fazenda Federal e a Seguridade Social, mediante apresentação 
de Certidão Conjunta de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, emitida pela 
Secretaria da Receita Federal do Brasil e Procuradoria Geral da Fazenda Nacional. 
 
6.3.3. Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual; 
 
6.3.4. Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal; 
 
6.3.4.1. Nos Municípios em que não há emissão de Certidão Municipal Conjunta, o licitante deverá, 
obrigatoriamente, apresentar tanto a certidão negativa de tributos mobiliários quanto a de tributos 
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imobiliários. 
 
6.3.5. Prova de Regularidade de Situação (CRF) perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – 
FGTS; 
 
6.3.6.  Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do trabalho, mediante a 
apresentação de certidão negativa, nos termos do Título VII - Da consolidação das leis do trabalho, 
aprovada pelo Decreto – Lei 5.452, de 1º de maio de 1943.  
 
6.3.7 – Em se tratando de microempresas e empresas de pequeno porte, estas deverão apresentar toda a 
documentação exigida para efeito de comprovação da regularidade fiscal, mesmo que esta apresente 
alguma restrição; 
 
6.3.7.1 – Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 5 
(cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente (ME ou EPP) for 
declarado o vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração, para a 
regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões 
negativas ou positivas com efeito de negativa. 
 
6.3.7.2 – A não–regularização da documentação no prazo previsto no subitem anterior implicará 
decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no artigo 81, da Lei nº 8.666/93, 
sendo facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a 
retirada da Nota de Empenho, ou revogar a licitação. 
 

 
6.4 – Documentos relativos à Qualificação Econômico-Financeira: 
 
6.4.1 - Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício, já exigíveis e apresentados na 
forma da Lei Federal nº 6.404/76 e Lei Federal nº 10.406/2002, que comprovem a boa situação financeira 
da sociedade empresária, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios. As sociedades 
empresariais com menos de um exercício financeiro, devem cumprir esta exigência mediante a 
apresentação do Balanço de abertura, ou do último balanço patrimonial levantado, conforme o caso. 
 
6.4.1.1. Se necessária a atualização monetária do Balanço Patrimonial, deverá ser apresentado, 
juntamente com os documentos em apreço, o memorial de cálculo correspondente, assinado pelo 
Contador. 
 
6.4.1.2. As sociedades empresárias com menos de um exercício financeiro devem cumprir a exigência 
deste item mediante apresentação de Balanço de Abertura ou do último Balanço Patrimonial levantado, 
conforme o caso. 

 
6.4.1.3. Serão considerados aceitos como na forma da lei o Balanço Patrimonial (inclusive o de abertura) 
e demonstrações contábeis assim apresentados: 
a) publicados em Diário Oficial; ou 
b) publicados em Jornal; ou 
c) por cópia ou fotocópia registrada ou autenticada na Junta Comercial da sede ou domicílio da 
proponente; ou 
d) por cópia ou fotocópia do livro Diário, devidamente autenticado na Junta Comercial da sede ou 
domicílio da proponente ou em outro órgão equivalente, inclusive com os Termos de Abertura e de 
Encerramento, ou; 
e) Por Escrituração Contábil Digital (ECD), através da apresentação de cópia do SPED, devidamente 
transmitido  via eletrônica, e obrigatoriamente, observado o prazo de entrega estipulado no art. 1078 da 
Lei Federal nº 10.406/2002. 
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6.4.1.4. Os documentos relativos ao subitem 6.4.1 deverão ser apresentados contendo assinatura do 
representante legal da sociedade empresária proponente e do seu contador, ou, mediante publicação no 
Órgão de Imprensa Oficial, devendo, neste caso, permitir a identificação do veículo e a data de sua 
publicação. A indicação do nome do contador e do número do seu registro no Conselho Regional de 
Contabilidade – CRC – são indispensáveis. 
 
6.4.2. A capacidade Financeira da Sociedade Empresária será avaliada mediante os seguintes indicadores: 
 
Liquidez Corrente (LC)  expressado da forma seguinte: 

 
                                    Ativo Circulante 
 LC =            -------------------------------- 
               Passivo Circulante 
 

 Para a capacidade econômico-financeira exigida, os participantes deverão atender 
obrigatoriamente, os seguintes requisitos: 

 
LC ..................................................   maior ou igual a 1(um) 
 

6.4.2.1. O item 6.4.2 é somente considerado para fins de Qualificação Econômico-Financeira da 
proponente. Uma vez habilitada, a maior ou menor pontuação obtida pela concorrente não terá qualquer 
influência na sua classificação final. 

 
6.4.3. Certidão Cível Negativa, abrangendo Falência e Recuperação Judicial ou Extrajudicial, expedida 
por distribuidor da sede do principal estabelecimento da pessoa jurídica na forma do que prescreve o 
artigo 3º, da Lei nº. 11.101/05. 
 
6.4.3.1. Nas comarcas em que a Certidão emitida pelo cartório distribuidor não abranger os processos 
distribuídos no processo judicial eletrônico - PJE, o licitante deverá, obrigatoriamente, apresentar tanto a 
certidão expedida pelo cartório distribuidor, quanto a certidão específica para processos judiciais 
eletrônicos. 
 
6.4.4. No caso da empresa apresentar índice contábil de Liquidez Corrente menor que 1(um), porém 
positivo, é exigida obrigatoriamente a comprovação de possuir Capital Social integralizado de no mínimo 
10% (dez inteiros por cento) do valor estimado da Contratação, exigência esta prevista nos parágrafos 2° 
e 3°, do art. 31 da Lei 8.666/93, e devendo a comprovação ser feita relativamente à data da apresentação 
da proposta, e/ou através da apresentação do balanço Patrimonial do último exercício social, já exigível e 
apresentado na forma da Lei Federal n° 6.404/76 e Lei Federal n° 10.406/2002. 
 
 
6.5 – Documentos relativos à qualificação técnica: 
 
6.5.1 – Comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível com o objeto da 
licitação através da apresentação de pelo menos 1 (um) atestado de capacidade técnica, emitido por 
pessoa jurídica de direito publico ou privado, que comprove a aptidão para desempenho a contento de 
objeto semelhante. 
 
6.5.2 - Registro no Conselho Regional competente no caso da proponente possuir um Químico 
responsável; 

6.5.3 - Alvará Sanitário/Licença de Funcionamento, emitido pelo órgão sanitário local (VISA), 
atualizado; 
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6.5.4 -  Certificado junto aos órgãos ambientais: Estadual e Federal. 

6.5.5 -  Apresentar relação dos produtos utilizados no processamento e lavagem de enxovais com as 
respectivas marcas, fichas técnicas e o Registro na ANVISA/MS e relação dos fornecedores de cada 
produto; 

6.5.6 -  As empresas proponentes deverão atender o disposto na RDC ANVISA 306/2004 “Dispõe sobre o 
Regulamento Técnico para Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde”. 
 
6.5.7 – Declaração de Conhecimento dos locais, conforme Anexo X. 
 
6.6 - Não tendo a sociedade (s) empresária (s) classificada como vencedora do certame apresentado a 
documentação exigida, no todo ou em parte, será esta desclassificada, podendo a ela ser aplicada as 
penalidades previstas na legislação que rege o procedimento, e será convocada então a sociedade (s) 
empresária (s) seguinte na ordem de classificação. 
      
6.7 - A documentação, na fase pertinente, será rubricada pelo Pregoeiro, pela Equipe de Apoio e pelos 
representantes legais presentes e após examinada será anexada ao processo desta licitação, sendo 
inabilitados aqueles proponentes cuja documentação apresente irregularidades. 
 
6.8 - A documentação exigida para atender ao disposto nos itens  6.2.1, 6.2.2, 6.2.3, 6.3 e 6.4.3, 
poderá ser substituída, conforme disposto no parágrafo 3º do Art. 32 da Lei nº 8.666/93, pelo 
Certificado de Cadastro Geral de Licitantes do Município de Juiz de Fora - CAGEL, com validade 
plena; conforme Decreto 7.654 de 06 de dezembro de 2002; com ramo de atividade compatível com 
o objeto licitado.  
 
6.9 – Todos os documentos apresentados para habilitação deverão estar em nome do licitante, com o 
número do CNPJ e, preferencialmente, com endereço respectivo, devendo ser observado o seguinte 
(condição válida, também, para pagamento dos serviços, se for o caso): 
 
6.9.1. se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão ser apresentados em seu nome e de acordo 
com seu CNPJ, ou; 
6.9.2. se o licitante for a filial, todos os documentos deverão ser apresentados em seu nome e de acordo 
com o número do CNPJ da filial, exceto quanto à certidão Negativa de Débito junto ao INSS, por constar 
no próprio documento que é válido para matriz e filiais, Certidão de Débito relativo aos Tributos Federais 
e à Dívida Ativa da União e CNDT; 
6.9.3. se o licitante for a matriz e o fornecedor do bem ou prestadora dos serviços for a filial, os 
documentos deverão ser apresentados com o número de CNPJ da matriz e da filial, simultaneamente; 
6.9.4. serão dispensados da apresentação de documentos com o número do CNPJ da filial aqueles 
documentos que, pela própria natureza, forem emitidos somente em nome da matriz; 
6.9.5. o não atendimento de qualquer exigência ou condição deste, item, implicará na inabilitação do 
licitante. 
 
7– DOS PROCEDIMENTOS DA LICITAÇÃO  
 
7.1 - Aberta a Sessão, os interessados, ou seus representantes legais, entregarão ao Pregoeiro, 
devidamente lacrados, os envelopes nº 01 e nº 02. 
 
7.2 - Em nenhuma hipótese serão recebidas documentação e proposta fora do prazo estabelecido neste 
Edital.  
 
7.3 - Serão abertos, pelo Pregoeiro, todos os envelopes contendo as propostas de preços, ocasião em que 
se procederá a verificação da sua conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital. 
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7.3.1 – Havendo diferença entre o preço unitário e o seu correspondente preço global, prevalecerá o 
cotado em preço unitário cabendo o Pregoeiro proceder à correção no valor global. 
 
7.3.2 -   Os erros aritméticos serão corrigidos da seguinte forma: 
 
a) Em caso de discrepância entre o preço global e o preço unitário pela multiplicação do preço unitário 
pela quantidade, prevalecerá o preço unitário, sendo corrigido o preço total; 
 
b) Em caso de discrepância entre o valor por extenso e as respectivas cifras, prevalecerá o valor por 
extenso. Caso o proponente não aceite a correção dos erros a sua proposta será desclassificada. 
 
7.4 - No curso da Sessão, o Pregoeiro classificará o autor da proposta de menor preço e, 
subsequentemente, as que contenham valores não superiores a 10% (dez por cento) da de menor preço. 
 
7.5 - Não havendo, pelo menos 03 (três) propostas de preços escritas, nas condições fixadas no item 
anterior, o Pregoeiro classificará, dentre os presentes, até o máximo de 03 (três), número que poderá ser 
ampliado em caso de empate, as melhores propostas subsequentes, para que seus autores participem de 
lances verbais quaisquer que sejam os preços oferecidos nas propostas escritas.  
 
7.6 - Para oferta de lances, o Pregoeiro convidará, individualmente, os proponentes classificados, a partir 
do autor da proposta de maior preço, e as demais, em ordem decrescente de valor. 
 
7.7 - A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo Pregoeiro, implicará na exclusão 
do proponente desta fase do certame, caso em que valerá para o julgamento o valor da proposta escrita. 
 
7.8 - O encerramento da etapa competitiva dar-se-á quando, indagados pelo Pregoeiro, os proponentes 
manifestarem seu desinteresse em apresentar novos lances. 
 
7.9 - Dos lances ofertados não caberá retratação. 
 
7.10 – Ao final dos lances, caso haja redução de preço, o percentual apurado entre o valor final e o valor 
inicial, será igualmente deduzido dos valores unitários, ou seja, de cada item. 
 
7.10.1 -  Após aplicação do percentual de desconto, conforme item anterior, o valor total apurado 
poderá sofrer arredondamento, que será sempre realizado para o valor menor imediato. 
 
7.10.2.  Quando solicitado pelo Pregoeiro, a proponente que ofertou o melhor lance e que atenda às 
condições de habilitação deverá apresentar a planilha de preço adequada no prazo de até 02 (dois) 
dias úteis cujo termo inicial corresponderá ao momento em que a proponente for declarada a 
vencedora do certame, na qual o valor deverá ser igual ou menor (se for necessário 
arredondamento de valores) ao lance vencedor.  
 
7.11 - Caso não se realizem lances verbais, o Pregoeiro examinará a proposta classificada em 1º 
(primeiro) lugar, QUANTO AO OBJETO E VALOR, e  uma vez aceita a proposta dará sequência ao 
procedimento para análise do atendimento às condições de habilitação. 
 
7.12 - Após a etapa anterior, o Pregoeiro procederá à abertura do envelope contendo os documentos de 
"HABILITAÇÃO" do proponente que apresentou a melhor proposta, para verificação do atendimento das 
condições de habilitação fixadas no item "6" deste Edital. 
 
7.13 - Caso o proponente classificado em 1º (primeiro) lugar seja inabilitado, o Pregoeiro examinará a 
oferta subsequente, verificando a sua aceitabilidade e procedendo à habilitação do proponente, na ordem 
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de classificação, e assim, sucessivamente, até a apuração de uma proposta que atenda aos requisitos do 
Edital.  
 
7.14 - Verificado o atendimento das exigências fixadas neste Edital, o proponente será declarado 
vencedor. 
 
7.15 - Em qualquer das hipóteses anteriores, ainda poderá o Pregoeiro negociar, diretamente, com o 
proponente para que seja obtido preço melhor. 
 
7.16 - Quando todas as propostas forem desclassificadas ou todos os proponentes forem inabilitados, a 
Administração poderá fixar aos proponentes, na forma do art. 48, § 3º da Lei n.º 8.666/93, prazo para 
apresentação de nova proposta ou documentação, em Sessão Pública a ser definida pelo Pregoeiro. 
 
7.17 - Qualquer proponente, desde que presente ou devidamente representado na Sessão, poderá 
manifestar imediata e motivadamente, no final da mesma, a intenção de recorrer, quando lhe será 
concedido prazo de 03 (três) dias para apresentação das razões do recurso, ficando os demais 
proponentes, desde logo, intimados para apresentarem contra-razões, em igual número de dias, que 
começarão a correr do término do prazo daquele recorrente.  
 
7.17.1. Os recursos deverão ser apresentados em documento original, assinados pelo representante 
legal da empresa ou procurador devidamente constituído e protocolados na Comissão Permanente 
de Licitação, em duas vias, sendo dado recibo em uma delas. 
 
7.17.2 - Os recursos serão dirigidos ao Presidente da Comissão Permanente de Licitação, por intermédio 
do pregoeiro, que os receberá e encaminhará  devidamente instruído. 
 
7.18- Decorrido o prazo de recurso, sem que nenhum tenha sido interposto, ou decididos os porventura 
interpostos, a Comissão Permanente de Licitação remeterá o processo ao dirigente da unidade 
requisitante, para homologação e adjudicação do objeto. 
 
7.19 - Nessa Sessão, o Pregoeiro dará continuidade ao certame, atendendo às regras e condições fixadas 
neste Edital. 
 
7.20 - A falta de manifestação imediata e motivada do proponente em interpor recurso, na Sessão, 
importará na DECADÊNCIA do direito e na continuidade do certame pelo Pregoeiro, atendendo às regras 
e condições fixadas no Edital, opinando pela adjudicação do objeto da licitação ao  proponente vencedor. 
 
7.21 - Da Sessão Pública será lavrada ata circunstanciada, assinada pelo Pregoeiro, pela Equipe de Apoio 
e por todos os proponentes presentes. 
 
7.22 – É facultado ao Pregoeiro no curso do procedimento sanear falhas, fazer complementação de 
insuficiências ou ainda, realizar correções de caráter formal. 
 
7.23 – Por força dos artigos 44 e 45, da Lei Complementar nº 123/06, será observado: 
 
7.23.1 – Como critério de desempate, será assegurada preferência de contratação para as microempresas e 
empresas de pequeno porte, entendendo-se por empate aquelas situações em que as propostas 
apresentadas pelas microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 05% (cinco por 
cento) superiores à melhor proposta classificada; 
 
7.23.2 –A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada será convocada para 
apresentar novo lance no prazo máximo de 5 (cinco) minutos após o encerramento da fase de lances, sob 
pena de preclusão; 
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7.23.3 – O novo lance que porventura for manifestado respeitando o item anterior deverá ser inferior 
àquele considerado vencedor do certame, situação em que o objeto será adjudicado em favor da detentora 
deste novo lance, ou seja, a microempresa ou empresa de pequeno porte que tiver exercido seu direito nos 
termos do inciso I do artigo 45 da Lei Complementar nº 123/06; 
 
7.23.4 – Não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma do 
subitem anterior, serão convocadas as ME’s ou EPP’s remanescentes, na ordem classificatória, para o 
exercício do mesmo direito; 
 
7.23.5 – No caso de equivalência de valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno 
porte, que se encontrem enquadradas no disposto no subitem 7.23.2, será realizado sorteio entre elas para 
que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar a melhor oferta; 
 
7.23.6 – Na hipótese da não contratação nos termos previstos no subitem 7.23.2, o objeto licitado será 
adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame; 
 
7.23.7 – O procedimento previsto no item 7.23 somente será aplicado quando a melhor oferta inicial não 
tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte. Nesse caso, em havendo empate 
entre duas ou mais propostas, o desempate far-se-á, obrigatoriamente, por sorteio. 
 

7.24. Os envelopes de habilitação ou proposta dos proponentes que forem inabilitados ou desclassificados 
e que não forem retirados pelos mesmos, permanecerão em poder da Comissão pelo prazo de 30 (trinta) 
dias, sendo após esse  prazo expurgados. 
 
8 - DOS CRITÉRIOS DE JULGAMENTO 
 
8.1 - Será considerada vencedora a proposta de MENOR PREÇO UNITÁRIO POR Kg, de acordo 
com especificado no Anexo I  deste Edital. 
 
8.2 - O objeto deste PREGÃO será adjudicado ao proponente cuja proposta seja considerada vencedora e 
que atenda as condições de habilitação. 

8.3 - Se duas ou mais propostas, em absoluta igualdade de condições, ficarem empatadas, a classificação 
far-se-á, OBRIGATORIAMENTE, por SORTEIO, em ato público, na própria sessão, conforme disposto 
na Lei n.º 8.666/93,  ressalvada a observância da  Lei Complementar nº 123/06, quando for o caso. 
 
9 - DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO 
 
9.1 - Decairá do direito de impugnar os termos do presente Edital o proponente que não apontar as falhas 
ou irregularidades supostamente existentes no Edital até o 2º (segundo) dia útil que anteceder a data de 
realização do Pregão. Sendo intempestiva, a comunicação do suposto vício não suspenderá o curso do 
certame. 

9.2. Decairá  também do direito de impugnar, perante a Administração, os termos deste edital, aquela que, 
tendo-o aceito sem objeção, vier a apontar depois da abertura dos envelopes de proposta ou habilitação, 
falhas ou irregularidades que o viciaram, hipótese que não será aceita como recurso. 

9.3 - A impugnação feita tempestivamente pela proponente não a impedirá de participar do processo 
licitatório, ao menos até o trânsito em julgado da decisão a ela pertinente. Acolhida a petição contra o ato 
convocatório  será designada nova data para a realização do certame, se for o caso, sendo corrigido o ato 
convocatório. 
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9.4. Serão  permitidos o envio de impugnação, bem como remessa de desistência de recurso por e-mail ou 
pela via postal, sendo que neste caso, deverão ser obedecidas as disposições contidas no item 3.2. 
 
10 - DA HOMOLOGAÇÃO, ADJUDICAÇÃO E ASSINATURA 
 
10.1 - Após a declaração do vencedor da licitação, não havendo manifestação dos proponentes quanto à 
interposição de recurso, o Pregoeiro opinará pela adjudicação do objeto licitado, o que posteriormente 
será submetido à autoridade competente. 
 
10.2- A autoridade competente homologará o resultado da licitação ao vencedor do certame, convocando 
o adjudicatário a assinar o Contrato dentro do prazo de no máximo 10 (dez) dias consecutivos, a contar da 
data em que o mesmo for convocado para fazê-lo junto a Unidade Requisitante. 
 
10.3 - A Administração poderá, quando o proponente vencedor, convocado dentro do prazo de validade 
de sua proposta, não apresentar situação regular ou se recusar injustificadamente a assinar o Contrato, 
retomar a Sessão Pública e convidar os demais proponentes classificados, seguindo a ordem de 
classificação, para fazê-lo em igual prazo, ou revogar a licitação independentemente da cominação do 
Art. 81 da Lei Federal 8.666/93.  
 
10.4 - Decorrido o prazo do item 10.3, dentro do prazo de validade da proposta, e não comparecendo à 
Prefeitura o proponente convocado para a assinatura do contrato, será ele havido como desistente, ficando 
sujeito às seguintes sanções, aplicáveis isolada ou conjuntamente:  
 
10.4.1- Multa de 3% (três por cento) sobre o valor global de sua proposta; 
 
10.4.2 - Impedimento de contratar com a Administração por prazo não superior a 2 (dois) anos. 
 
10.4.3 -  A multa de que trata o item 10.4.1 deverá ser recolhida no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar 
da intimação da decisão administrativa que a tenha aplicado, garantida a defesa prévia do interessado, no 
prazo de 05 (cinco) dias úteis. 
 
11 – DO CONTRATO E DO PRAZO  
 
11.1 - O contrato regular-se-á, no que concerne a sua alteração, inexecução ou rescisão, pelas disposições 
da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1.993 observadas suas alterações posteriores, pelas disposições do 
Edital e pelos preceitos do direito público. 
 
11.2  - O contrato poderá, com base nos preceitos de direito público, ser rescindido pela autoridade 
gestora da despesa a todo e qualquer tempo, independentemente de interpelação judicial ou extrajudicial, 
mediante simples aviso, observadas as disposições legais pertinentes. 
 
11.3 - Farão parte integrante do contrato as condições previstas no Edital e na proposta apresentada pelo 
adjudicatário. 
 
11.4. O contrato terá vigência de 12 (doze) meses a contar de sua assinatura, podendo ser prorrogado, nos 
termos do art. 57, II da Lei nº 8.666/93, desde que a proposta continue se mostrando a mais vantajosa para 
a Administração, satisfeitos os demais requisitos das normas pertinentes. 
 
11.4.1 - A Contratada terá 05 (cinco) dias a contar da data da formalização do contrato para 
assumir a execução do serviço. 
 
11.5. Do reajuste do contrato:  
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11.5.1 – O contrato poderá ter o seu valor reajustado, desde que seja observado o interregno mínimo de 
01(um) ano, a contar da data da proposta, ou da data do orçamento a que a proposta se referir, conforme 
disposto no Decreto Municipal nº 8.542, de 09 de maio de 2005. 

 
11.5.2 – Para o reajuste do contrato será adotado como indicador o Índice de Preços ao Consumidor 
Amplo – IPCA, calculado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE, conforme disposto 
no Decreto Municipal nº 8.542, de 9 de maio de 2005. 
 
11.5.3. O valor pactuado poderá ser revisto mediante solicitação da contratada, com vistas a restabelecer a 
equação econômico-financeira do contrato, na forma do inc. II, da alínea “d”, do art. 65, da Lei nº. 
8.666/93. 
 
11.5.4. As eventuais solicitações deverão fazer-se acompanhar de comprovação de superveniência do fato 
imprevisível ou previsível, porém de consequências incalculáveis, bem como da demonstração analítica 
de seu impacto nos custos do Contrato. 
 
12 – DAS  PENALIDADES 
 

12.1 Os casos de inexecução do objeto conforme edital, erro de execução, execução imperfeita, atraso 
injustificado e inadimplemento contratual, sujeitará o proponente contratado às penalidades previstas no 
Art. 87 da Lei 8.666/93, das quais destacam-se: 

a) advertência; 

b) multa de 0,05% (cinco centésimos por cento) do valor do contrato, por dia de atraso injustificado na 
execução do mesmo, observado o prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis; 

c) multa de 3% (três por cento) sobre o valor estimado para o contrato, pela recusa injustificada do 
adjudicatário em executá-lo; 

d) suspensão temporária de participação em licitações e impedimento de contratar com o Município, no 
prazo de até 02 (dois) anos; 

e) declaração de inidoneidade para contratar com a Administração Pública, até que seja promovida a 
reabilitação, facultado ao contratado o pedido de reconsideração da decisão da autoridade competente, no 
prazo de 10 (dez) dias da abertura de vistas ao processo. 

12.2 Após o devido processo legal, as penalidades serão aplicadas pela autoridade competente que deverá 
comunicar a Comissão Permanente de Licitação todas as ocorrências para fins de cadastramento e demais 
providências. 

12.2.1 Entende-se por autoridade competente a gestora da despesa executada. 

12.3 Os valores das multas aplicadas previstas nos subitens acima poderão ser descontados dos 
pagamentos devidos pela Administração. 

12.4 Da aplicação das penalidades definidas nas alíneas “a”, “b”, “c” e “d” do item 12.1, caberá recurso 
no prazo de (cinco) dias úteis, contados da intimação. 

12.4.1 Da aplicação da penalidade definida na alínea “e” do item 12.1, caberá pedido de reconsideração 
no prazo de 10 (dez) dias úteis, contados da intimação. 
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12.5 O recurso ou pedido de reconsideração relativo às penalidades acima dispostas será dirigido à 
autoridade gestora da despesa, a qual decidirá o recurso no prazo de 05 (cinco) dias úteis e o pedido de 
reconsideração, no prazo de 10 (dez) dias úteis. 

12.6 Será aplicada multa de 5% (cinco por cento) do valor total da proposta aos licitantes que derem 
causa a tumulto durante a sessão pública de licitação ou ao retardamento dos trabalhos em razão de 
comportamento inadequado e atitudes injustificadas e infundadas de seus representantes. 
 
13 - DAS OBRIGAÇÕES   
 
13.1 – Da Unidade Requisitante: 

13.1.1 Exercer a fiscalização dos serviços por técnicos especialmente designados. 

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

13.1.3 Disponibilizar área para retirada – expurgo, entrega e armazenamento do enxoval a ser fornecido, 
de acordo com a legislação aplicável vigente. 

13.1.4 Inspecionar os materiais de consumo, os produtos químicos empregados no processamento das 
roupas, a qualidade do processamento e integridade do enxoval da Unidade. 

13.1.5 Notificar a Contratada de qualquer irregularidade encontrada no fornecimento dos serviços. 

13.1.6 Efetuar os pagamentos devidos, no prazo contratual e de acordo com o estabelecido no contrato. 

13.1.7 Facilitar por todos seus meios o exercício das funções da Contratada, dando-lhes acesso às suas 
instalações, promovendo o bom entendimento entre seus funcionários e os empregados da Contratada e 
cumprindo suas obrigações estabelecidas no contrato. 

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

13.1.9 Orientar a equipe de saúde a tomar cuidado para evitar que objetos perfurocortantes, instrumentos 
ou outros artigos que possam causar danos aos envolvidos ou aos equipamentos sejam deixados junto 
com a roupa suja nos sacos de coleta utilizando-se para este fim do instrumento para acompanhamento da 
sua evolução. 
13.1.10 - Efetuar o pagamento a contratada por meio de crédito em conta corrente bancária, mediante a 
apresentação da respectiva nota fiscal eletrônica, devidamente discriminada e acompanhada de duas vias 
da correspondente certificação eletrônica emitida através da chave de  acesso, www.nfe.fazenda.gov.br.  

 
13.2 - Da Sociedade Empresária Vencedora: 
 

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

13.2.2 Possuir capacidade técnica operativa e profissional – equipe técnica para o processamento das 
roupas hospitalares, de modo a manter o abastecimento adequado e as condições necessárias para 
desinfecção, higienização, acondicionamento de toda a roupa processada de maneira a garantir a 
qualidade dos serviços prestados, bem como a retirada e entrega da roupa por meio de veículos 
adequados; 

13.2.3 Por sua conta e responsabilidade exclusiva, fornecer toda mão de obra capacitada e necessária, 
instalações, máquinas e equipamentos, produtos químicos e insumos para execução dos serviços ora 
contratados; 

13.2.4 Manter seu pessoal uniformizado, identificando-os mediante crachás com fotografia recente e 
provendo-os dos Equipamentos de Proteção Individual – EPIs; 
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13.2.5 Prestar os serviços dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidos, fornecendo todos os produtos 
químicos, materiais e equipamentos em quantidade, qualidade e tecnologia adequadas, com a observância 
às recomendações aceitas pela boa técnica, normas e legislação; 

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

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

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

13.2.9 Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, resultantes da 
execução do contrato, conforme exigência legal. 

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

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

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

13.2.13 Nomear encarregados responsáveis pelos serviços, com a missão de garantir o bom andamento 
dos trabalhos. Estes encarregados terão a obrigação de reportarem-se, quando houver necessidade, ao 
preposto dos serviços do Contratante e tomar as providências pertinentes; 

13.2.14 Submeter-se à fiscalização permanente dos executores do contrato, designados pelo Contratante; 

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

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

13.2.17 Ter ciência que por descumprimento total ou parcial da obrigação contratada e assumida serão 
aplicadas à Contratada as penalidades previstas no ato convocatório e na legislação pertinente; 

13.2.18 Reconhecer que os casos omissos serão analisados pelos representantes legais das partes, sem que 
haja prejuízo para nenhuma destas, tendo por base o que dispõe a legislação vigente e aplicável à espécie; 

13.2.19 Manter em rigorosa pontualidade o pagamento de seus empregados e demais encargos 
decorrentes do contrato de trabalho, inclusive quanto às anotações das respectivas Carteiras de trabalho e 
Previdência Social; 

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

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

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

13.2.23 O empregado da Contratada deve estar capacitado para a execução das suas atividades no que se 
refere aos aspectos técnicos e operacionais, à legislação, às novas tecnologias, à prevenção e controle de 
infecção e a segurança e saúde ocupacional. O treinamento do trabalhador do serviço de processamento 
de roupas deve conter noções fundamentais sobre a exposição aos agentes químicos, biológicos e físicos. 
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13.2.24 Apresentar, quando da contratação, alvará sanitário/ licença de funcionamento da Lavanderia 
Hospitalar, emitido(a) pelo órgão de vigilância sanitária estadual ou municipal competente, conforme 
exigido pela Lei Federal nº 9.782, de 26 de janeiro de 1999 e Lei Federal nº 6.437, de 20 de agosto de 
1977. 

13.2.25 Informar mensalmente ao Contratante a quantidade de instrumentos, perfurocortantes e outros 
artigos encaminhados junto com a roupa a ser processada. 
 
14 – DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 
 

14.1 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 – 2009. 

14.2 O processamento das roupas hospitalares será executado nas instalações (lavanderia) da Contratada. 

14.3 O processamento das roupas hospitalares abrange todas as etapas pelas quais as roupas passam, 
desde sua utilização até seu retorno em ideais condições de reuso, quais sejam: 

Coleta da roupa suja no setor de expurgo da Unidade; 

Pesagem e Retirada da roupa suja; 

Transporte da roupa suja para as dependências da Contratada; 

Recebimento, separação e classificação da roupa suja na lavanderia; 

Lavagem da roupa suja; 

Secagem e calandragem da roupa limpa; 

Reparo e reaproveitamento de peças danificadas; 

Separação e embalagem da roupa limpa; 

Transporte e entrega da roupa limpa da lavanderia para as Unidades de Saúde. 

14.4 Coleta da roupa suja no setor de expurgo de cada Unidade de Saúde: 

14.4.1 Para a efetiva execução dos serviços de coleta e recebimento de roupas hospitalares, a Contratada 
deverá disponibilizar em cada Unidade hospitalar SSUE e SSRA/SS, conforme anexo I, sem ônus para o 
Contratante: 

a)Balança com marca de verificação do Inmetro, conforme legislação vigente, sendo: 

 HPS: 02 (duas) balanças digitais; 

 Demais Unidades de Saúde: 01 (balança) mecânica manual para cada uma. 

b)Contêineres com tampa lavável; 

c) Sacos hampers de tecido ou de plásticos descartáveis conforme definição do Contratante. 
Caso o saco hamper a ser utilizado seja o de tecido, o seu peso deve ser descontado do total de 
roupas para efeitos de pagamento; 

d)Carros prateleiras ou do tipo gaiolas 

14.4.1.1 A coleta será feita no setor de expurgo das Unidades SSUE e SSRA, por funcionários da 
Contratada devidamente treinados, uniformizados, e equipados com os EPIs – Equipamentos de Proteção 
Individual, conforme determina o Manual de Processamento de Roupas de Serviço de Saúde: Prevenção e 
Controle de Risco da Agência Nacional de Vigilância Sanitária – 2009. A cor do uniforme utilizado para 
coleta de roupa suja deve ser diferente da cor do uniforme utilizado para distribuição de roupa limpa; 

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

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

14.4.1.4 Os sacos hampers devem ser identificados de acordo com a unidade geradora, com o objetivo de 
identificar problemas setoriais com o manejo das roupas e providenciar a devolução de objetos ou 
resíduos sólidos de saúde, quando encontrados; 

14.4.1.5 A periodicidade de retirada da roupa deverá ser no mínimo 1 (uma) vez ao dia, em horário 
estabelecido pelo Contratante ou em outra periodicidade estabelecida pelo Contratante de forma a cobrir a 
necessidade de roupas limpas, inclusive aos domingos e feriados, conforme especificado no Anexo I. 

14.4.1.6 O deslocamento da roupa suja até o veículo que a transportará até as dependências da Contratada 
deverá ser feito por meio da “rota de roupa suja”, observando-se que em hipótese alguma haja cruzamento 
entre roupa limpa e roupa suja. 

 

14.4.2 Pesagem e retirada da roupa suja: 

14.4.2.1 O controle da roupa suja será efetuado pelo funcionário designado pelo Contratante em conjunto 
com a Contratada. A roupa deverá ser pesada pela Contratada na presença do funcionário do Contratante; 

14.4.2.2 DEVERÁ SER ELABORADO UM RELATÓRIO DIÁRIO PELA CONTRATADA, 
INFORMANDO O NÚMERO DE SACOS RECOLHIDOS E O PESO TOTAL DOS MESMOS, 
ASSIM COMO O PESO TOTAL DA ROUPA RETIRADA NO DIA, em kg, e a anotação das 
ocorrências, se houver. Este relatório deverá ser aprovado pelo funcionário do Contratante; 

14.4.2.3 O relatório acima deverá ser emitido em 02 (duas) vias datadas, conferidas e assinadas pelos 
responsáveis da Contratada e do Contratante. Uma das vias deverá ficar com o responsável do 
Contratante; 

14.4.2.4 Caso exista diferença entre a quantidade de roupas apurada pelo Contratante e pela Contratada, 
utilizar-se-á aquela apurada pelo Contratante para efeitos de pagamento. 

 

14.4.3 Transporte da roupa suja para as dependências da Contratada: 

14.4.3.1 O transporte da roupa suja do Contratante até as dependências de cada Unidade de Saúde, 
conforme Anexo I.A, da Contratada deverá ser feito por veículo adequado devidamente adaptado à 
natureza da carga; 

14.4.3.2 A Contratada tem a obrigação de manter o veículo em bom estado e realizar a manutenção 
preventiva e corretiva que se julgue necessária para o bom funcionamento do mesmo e para a prevenção 
de potenciais acidentes. 

 

14.4.4 Recebimento, separação e classificação da roupa suja na lavanderia: 

14.4.4.1 O recebimento e acondicionamento da roupa suja na lavanderia devem obedecer aos 
procedimentos constantes no Manual de Processamento de Roupas de Serviço de Saúde: Prevenção e 
Controle de Risco da Agência Nacional de Vigilância Sanitária – 2009. 

14.4.4.2 A roupa suja deverá ser separada seguindo critérios e técnicas estabelecidas de acordo com o tipo 
de tecido e tipo de sujidade; 

14.4.4.3 O funcionário que faz a separação da roupa deve usar os EPIs – Equipamentos de Proteção 
individual – conforme determina o Manual de Processamento de Roupas de Serviço de Saúde: Prevenção 
e Controle de Risco da Agência Nacional de Vigilância Sanitária – 2009; 
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14.4.4.4 Para diminuir a contaminação dos profissionais e do ar, a roupa suja deve ser manuseada com o 
mínimo de agitação possível. Além disto, para evitar acidentes com objetos perfurocortantes 
inadvertidamente coletados, é recomendável puxar as roupas pelas pontas, cuidadosamente, sem apertar 
nem recolher várias peças de uma vez; 

14.4.4.5 Nessa área deve ser provido um recipiente rígido, resistente à ação de punctura, com tampa 
vedante, para o descarte de material perfurocortante e outro recipiente com capacidade de contenção de 
líquidos e resistente à ruptura para o descarte de material infectante, como peças anatômicas, que 
porventura sejam encontrados junto com a roupa suja; 

14.4.4.6 Localizar e retirar objetos estranhos que possam estar junto com a roupa, segregar o material, 
acondicionar em recipiente próprio com rótulo contendo identificação do material e do serviço de saúde 
gerador e encaminhar para a unidade de origem desses materiais para que seja feita a segregação e 
acondicionamento do resíduo de acordo com a classificação. 

 

14.4.5 A lavagem das roupas: 

14.4.5.1 A Contratada deverá utilizar o processo preconizado pela ANVISA e no Manual de 
Processamento de Roupas de Serviço de Saúde: Prevenção e Controle de Risco da Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária – 2009; 

14.4.5.2 Os custos advindos do consumo de produtos químicos e demais insumos do processo de lavagem 
são de responsabilidade da Contratada; 

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

14.4.5.4 A Contratada deverá apresentar separadamente as formulações do processo de lavagem, 
descrevendo a operação de dosagem dos produtos, de tempo de lavagem e temperatura da água, e dos 
procedimentos a serem realizados para: sujeira pesada – sangue, fezes, vômitos e outras sujidades 
proteicas; sujeira leve – sem presença de fluidos corpóreos, sangue ou produtos químicos; 

14.4.5.5 As dosagens dos produtos a serem utilizados deverão seguir rigorosamente as instruções do 
fabricante, visando à garantia do serviço executado; 

14.4.5.6 Um ciclo completo de lavagem de roupa com sujidade pesada deve incluir: umectação, enxágue 
inicial, pré-lavagem, lavagem, alvejamento, enxágues, acidulação e amaciamento. 

14.4.5.7 A roupa com sujidade leve está liberada das primeiras etapas do processamento, quais sejam: 
umectação, primeiros enxágues e pré-lavagem, sendo seu ciclo iniciado já na etapa de lavagem. 

 

14.4.6 Secagem e calandragem da roupa limpa: 

14.4.6.1 A roupa deverá ser seca com a utilização de equipamentos que melhor se ajustem ao tipo de 
roupa e estrutura do tecido; 

14.4.6.2 Toda roupa limpa deverá ser calandrada ou prensada a vapor, à exceção das felpudas e roupas 
cirúrgicas que deverão ser entregues dobradas tecnicamente; 

14.4.6.3 As roupas cirúrgicas deverão ser embaladas e empacotadas prontas para o processo de 
esterilização. A Contratada deverá apresentar sua metodologia de execução sempre atualizada e 
modernizada para análise do Contratante. 
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14.4.7 Reparo e reaproveitamento de peças danificadas: 

14.4.7.1 As peças danificadas, desgastadas, mas ainda dentro do padrão de aceitabilidade definido pelo 
Contratante, serão reparadas por costureiras da Contratada; 

14.4.7.2 As peças que não se apresentarem de acordo com os padrões aceitos pelo Contratante deverão ser 
separadas, devolvidas, e a relação das mesmas arroladas em 02 (duas) vias, para o setor de hotelaria ou 
departamento responsável de cada Unidade do Contratante, constando discriminação, quantidade e 
justificativa. 

14.4.8 Separação e embalagem das roupas limpas: 

14.4.8.1 Na fase final do processamento das roupas, estas devem ser dobradas e embaladas com filme 
plástico ou embalagens que preservem a qualidade e higiene dos produtos entregues ou de acordo com as 
necessidades do Contratante; 

14.4.8.2 Cabe a cada Unidade da Secretaria de Saúde definir como deverão ser entregues as embalagens 
de roupa limpa. As peças de Unidades que contenham conjuntos, deverão ser entregues agrupadas, 
conforme determinação do Contratante. 

14.4.8.3 Os custos com embalagens são de responsabilidade da Contratada. 

 

14.4.9 Transporte da roupa limpa da lavanderia para as Unidades Contratantes: 

14.4.9.1 A roupa limpa deverá ser transportada à Unidade Contratante em veículo adequado devidamente 
adaptado à natureza da carga. O veículo deve estar devidamente higienizado para evitar a contaminação 
da roupa limpa, em conformidade com a legislação vigente; 

14.4.9.2 A Contratada tem a obrigação de manter o veículo em bom estado e realizar a manutenção 
preventiva e corretiva que se julgue necessária para o bom funcionamento do mesmo e prevenção de 
potenciais acidentes. 

 

14.4.10 A entrega da roupa limpa à rouparia da Unidade: 

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

14.4.10.2 A roupa processada deve ser entregue junto à rouparia das Unidades SSUE e SSRA, separada 
por tipos de peças e natureza de uso, de acordo com as necessidades da Unidade; 

14.4.10.3 O transporte da roupa limpa deverá ser realizado em carro fechado ou, no caso da roupa 
embalada em sacos plásticos e/ou tecido, essa poderá ser transportada em carros abertos; 

14.4.10.4 Quando da entrega da roupa processada, esta deverá ser pesada na presença de um empregado 
da Contratada e outro do Contratante. O peso da roupa limpa não deverá ser inferior ao peso do mesmo 
lote de roupa suja multiplicado por (1 menos o índice de sujidade definido pela Unidade Contratante). Os 
valores desse índice devem ser 15%; 

14.4.10.5 As roupas limpas, quando de sua entrega, deverão vir acompanhadas de relatório contendo uma 
relação geral, na qual conste o rol da roupa entregue: número total de cada peça e peso da roupa limpa, 
assim como a anotação de ocorrências, se houver; 

14.4.10.6 Os relatórios acima especificados deverão ser emitidos em 02 (duas) vias, conferidas e 
assinadas pelos responsáveis de cada Unidade da Contratada e do Contratante. Uma das vias deverá ficar 
com o responsável do Contratante; 

14.4.10.7 As roupas entregues, diariamente, deverão ser devidamente acondicionadas, conforme normas 
de biossegurança, sob supervisão da C.C.I.H. 
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14.4.10.8 Toda roupa limpa que apresentar qualidade de limpeza insatisfatória deverá ser separada, 
retornando para a seção de rouparia para que seja feito, pela Contratada, um novo processo de lavagem ou 
remoção de manchas, e desinfecção, ficando isento de nova pesagem, não havendo ônus para o 
Contratante. 

14.4.10.9 Cabe a cada Unidade da Contratada proceder à inspeção das roupas limpas a serem entregues. 

14.5 Além das atividades primárias, deverão ser realizadas a higienização do ambiente e de seus 
equipamentos, ações voltadas à prevenção de riscos e à saúde dos trabalhadores, assim como a 
manutenção dos equipamentos. 

14.6 A Contratada deverá se responsabilizar pela adequação dos processos de lavagem utilizados, sempre 
que comprovadamente se fizer necessário, e sem ônus para o Contratante. 

14.7 Fica reservado ao Contratante o direito de visitas às dependências da Contratada, para a supervisão, 
sempre que julgar necessário, devendo agendar vistorias técnicas, podendo utilizar instrumento 
disponibilizado pela ANVISA para esta finalidade. 

14.8 Caberá à Contratada a devolução de roupas e objetos, de propriedade das Unidades de Saúde ou dos 
pacientes, que porventura forem misturados à roupa hospitalar. Estes objetos deverão ser devolvidos ao 
serviço de enfermagem, por meio de protocolo. 

14.9 Ficam a cargo da Contratada as despesas com a correta destinação dos resíduos sólidos, segundo 
legislação vigente. Os resíduos sólidos de saúde eventualmente encontrados junto com as roupas devem 
ser segregados, acondicionados e devolvidos para o serviço de saúde gerador, em recipiente adequado e 
com rótulo contendo identificação do material e do serviço de saúde gerador, em conformidade com a 
RDC n° 6, de 30/01/2012 e com o Manual de Processamento de Roupas de Serviço de Saúde: Prevenção 
e Controle de Risco, 2009, ambos da ANVISA – Agência Nacional de Vigilância Sanitária. 

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

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

14.12 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, 2009 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, conforme preconiza o controle de infecção, no momento do recolhimento da roupa, 
porém, ao abrir portas ou apertar botão de elevador, deve fazê-lo sem luva. É obrigatório o 
banho com troca de roupa, ao término do trabalho, para todos os trabalhadores da área suja. 

b) Na separação, as peças de roupa devem ser cuidadosamente abertas, puxando-as pelas 
pontas sem apertar, para a verificação e retirada de objetos estranhos, como instrumentais, 
artigos perfurocortantes, de uso pessoal, tecidos humanos, entre outros, provenientes da 
unidade geradora e que foram encaminhados misturados com a roupa suja. Além disso, devem 
ser manuseadas com o mínimo de agitação. 

c)A frequente higienização das mãos pelo pessoal que manuseia roupa suja é essencial para a 
prevenção de infecções. 

d) 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. 

e) É recomendável a utilização de proteção para os pés ou sapatos e de estrados na área de 
alimentação da calandra para evitar que lençóis e outras peças grandes entrem em contato com 
o piso. 
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f) A roupa limpa deve ser manuseada somente quando necessário e com prévia higienização 
das mãos. 

g) A roupa limpa não deve ser transportada manualmente, pois poderá ser contaminada com 
microrganismos presente nas mãos ou roupas dos profissionais. 

h) Tanto na área suja quanto na área limpa da unidade de processamento é obrigatória a 
instalação de lavatórios ou pias para higienização das mãos. 

I) Na manipulação dos saneantes, principalmente em unidades de processamento de roupas que 
não possuem sistema automatizado de dosagem e distribuição dos saneantes, é fundamental o 
uso de equipamentos de proteção individual e que sejam seguidas as orientações quanto aos 
riscos químicos. 

j) Os trabalhadores da unidade de processamento de roupas hospitalares devem receber 
constantemente orientações referentes ao modo de transmissão de doenças e controle de 
infecções. 

l) A segurança do ambiente da unidade de processamento de roupas está ligada à sua área 
física, à manutenção dos equipamentos, às máquinas e sistemas, ao controle dos riscos físicos 
(temperatura ambiental, ruído, vibração, níveis de iluminação, umidade e ventilação), ao 
controle da exposição aos produtos químicos utilizados, à ergonomia, e aos agentes biológicos 
provenientes da roupa suja, de instrumentos e de resíduos de serviços de saúde que porventura 
venham misturados à mesma. 

14.13 Cabe à Contratada submeter à apreciação do Contratante o resultado final do processamento, para 
avaliação da eficiência e eficácia dos processos utilizados. 

14.14 Deve a Contratada apresentar listagem de seus fornecedores, produtos e marcas utilizados, com 
fichas técnicas, no ato da assinatura do Contrato e sempre que solicitado pelo Contratante. 

14.15 É responsabilidade da Contratada 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; 

Descrição da barreira de contaminação entre a área contaminada e a área limpa; 

Fluxograma da roupa na lavanderia; 

Descrição de uniformes; 

Descrição de EPIs; 

Descrição dos procedimentos da empresa em relação à saúde dos seus funcionários, tais como: 
programa médico de prevenção, vacinação, orientação, tratamentos, etc.; 

Conteúdo programático do programa de desenvolvimento de capacitação profissional; 

Tempo aplicado no processamento das roupas; 

Descrição das rotinas de limpeza da lavanderia, bem como, a frequência com que ocorrerá o 
evento; 

Descrição dos equipamentos utilizados para circulação das roupas nas dependências das 
unidades; 

Descrição, passo a passo, dos processos de lavagem, para cada tipo de roupa e grau de 
sujidade. 

14.16 Deverá a Contratada apresentar semestralmente laudo com os resultados dos: 

Testes bacteriológicos do meio ambiente e da água de abastecimento da lavanderia; 
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Testes de PH de produtos, exigência para aqueles prestadores que produzem seus próprios produtos, 
e da água. 

14.17 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. 

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

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

14.20 Manter registro da caldeira, caso o serviço possua, conforme preconiza a NR 13 do Ministério do 
Trabalho e Emprego, que compõe a Portaria nº 3.214 de 08/06/78 e suas alterações. 

14.21 Manter registro e aprovação nos órgãos competentes (meio ambiente, defesa civil, prefeitura, entre 
outros). 

14.22 Manter alvará sanitário e licença de funcionamento da Unidade de Processamento de Roupas do 
Licitante, emitido(a) pelo órgão de vigilância sanitária estadual ou municipal competente, conforme 
exigido pela Lei Federal nº 9.782, de 26 de janeiro de 1999 e Lei Federal nº 6.437, de 20 de agosto de 
1977. 
 
15.  DA FISCALIZAÇÃO E  ACOMPANHAMENTO  
 

15.1.  Observado o disposto no artigo 67 da lei federal 8.666/93, o acompanhamento, a fiscalização,  o 
recebimento e a conferência dos serviços entregues será realizada pela Unidade Requisitante ou no caso 
de substituição, pelo que for indicado pelo gestor da Unidade Requisitante.  
 
15.2. A Unidade Requisitante   atestará, no documento fiscal correspondente, a prestação dos serviços nas 
condições exigidas, constituindo tal atestação requisito para a liberação dos pagamentos ao fornecedor. 
 

15.2.1. O recebimento definitivo do objeto deste Edital, somente se efetivará com a atestação referida no 
item anterior. 

 

15.2.2. A gestão do objeto, voltadas às questões administrativas, tais como aspectos documentais, a 
necessidade de formalização dos termos aditivos relativos à alteração no projeto, prorrogação dos prazos, 
e outros, será realizado pelos seguintes servidores: Rômulo de Castro Martins (HPS), Luanda Piubello 
da Silva (DURL), Kátia Aparecida Pedretti (PAI), Andreia Assis Novais (CAPS), Cláudia Maria 
Morandi (DSB – CEO's), Cristina Márcia da Silva (DCE), Anna Paula Coelli Riani (DSCA), 
Juliane Caixeta de Oliveira (DSM). 

15.2.3. A fiscalização quanto ao cumprimento dos serviços elencados neste Termo de Referência serão 
realizados pelos seguintes servidores: Marcelo Leite de Paula Batista (HPS), Júlio César Oliveira 
(PAI), Angélica Caldi (DURL), Emiliani Reis Pereira (CAPS), Rozânia Rangel Gusmão e Paiva 
(DSB – CEO's), Alvanir Maria Nascimento Andrade (DCE), Rosilene Damasceno Rodrigues da 
Costa (DSCA) e Alexandra Márcia Moreira (DSM). 

 

16 – DAS RECOMENDAÇÕES – BOAS PRÁTICAS AMBIENTAIS 

16.1 Elaborar e manter um programa interno de treinamento de seus empregados para redução de 
consumo de energia elétrica, consumo de água e redução de produção de resíduos sólidos, observadas as 
normas ambientais vigentes. 
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16.2 Uso Racional da Água 

16.2.1 Capacitar parte do seu pessoal quanto ao uso da água. Essa capacitação poderá ser feita por meio 
do CURSO VIRTUAL oferecido pela SABESP. Os conceitos deverão ser repassados para equipe por 
meio de multiplicadores; 

16.2.2 Manter critérios especiais e privilegiados para aquisição e uso de equipamentos e complementos 
que promovam a redução do consumo de água. 

16.3 Uso Racional da Energia Elétrica 

16.3.1 Manter critérios especiais e privilegiados para aquisição de produtos e equipamentos que 
apresentem eficiência energética e redução de consumo; 

16.3.2 Verificar se existem vazamentos de vapor ou ar nos equipamentos, sistema de proteção elétrica e 
as condições de segurança de extensões elétricas; 

16.3.3 Realizar verificações e, se for o caso, manutenções periódicas nos seus aparelhos e equipamentos 
elétricos. 

16.4 Redução de Produção de Resíduos Sólidos 

16.4.1 Promover a implantação de Programa de Coleta Seletiva de Resíduos Sólidos, colaborar de forma 
efetiva no desenvolvimento das atividades do programa interno de separação de resíduos sólidos, em 
recipientes para coleta seletiva nas cores internacionalmente identificadas; 

16.4.2 No Programa de Coleta Seletiva de Resíduos Sólidos, a Contratada deverá observar as seguintes 
regras: 

a) MATERIAIS NÃO RECICLÁVEIS 

São todos os materiais que ainda não apresentam técnicas de reaproveitamento e são denominados 
REJEITOS, como: lixo de banheiro (papel higiênico e lenço de papel); cerâmicas, pratos, vidros 
pirex e similares; trapos e roupas sujas; toco de cigarro, cinza e ciscos (segregados e 
acondicionados separadamente para destinação adequada); acrílico; lâmpadas fluorescentes 
(acondicionadas em separado); papéis plastificados, metalizados ou parafinados; papel-carbono e 
fotografias; fitas e etiquetas adesivas; copos descartáveis de papel; espelhos, vidros planos e 
cristais; e pilhas (acondicionadas em separado e enviadas para o fabricante). 

b) MATERIAIS RECICLÁVEIS 

Para os materiais secos recicláveis, deverá ser seguida a padronização internacional para a 
identificação, por cores, nos recipientes coletores – VERDE para vidro, AZUL para papel, 
AMARELO para metal, VERMELHO para plástico e BRANCO para lixo não reciclável. 

 

16.5 Produtos de Lavagem e Saneantes Domissanitários 

16.5.1 Manter critérios especiais e privilegiados para aquisição e uso de produtos de lavagem e Utilizar 
racionalmente os produtos adotados, cuja aplicação nos serviços deverá observar regra basilar de menor 
toxidade e livre de corantes; 

16.5.2 Manter critérios de qualificação de fornecedores levando em consideração as ações ambientais por 
estas realizadas; 

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

16.6 Poluição Sonora 

16.6.1 Para os equipamentos utilizados que gerem ruído no seu funcionamento, observar a necessidade de 
Selo Ruído, como forma de indicação do nível de potência sonora, medido em decibel – dB-A, conforme 
Resolução CONAMA nº 020, de 07 de dezembro de 1994, em face do ruído excessivo causar prejuízo à 
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saúde física e mental, afetando particularmente a audição. A utilização de tecnologias adequadas e 
conhecidas permite atender às necessidades de redução de níveis de ruído. 

 
17 - DO PAGAMENTO 
 
17.1 - Os pagamentos serão efetuados em até 30 (trinta) dias e efetuado pela Unidade Requisitante, 
creditado em favor do fornecedor, através de ordem bancária contra a entidade bancária indicada pelo 
mesmo, em que deverá ser efetivado o crédito. 
 
17.2. Para efeito de cada pagamento a nota fiscal/fatura deverá estar acompanhada da autorização de uso 
da nota fiscal eletrônica, em duas vias emitidas através do site www.nfe.fazenda.gov.br, digitando a chave 
de acesso descrita no DANFE. 
 
17.2.1. No caso da não apresentação da documentação de que trata o item  17.2. ou estando o objeto em 
desacordo com as especificações e demais exigências do contrato, fica a Unidade Requisitante autorizada 
a efetuar o pagamento, em sua integralidade, somente quando forem processadas as alterações e 
retificações determinadas, sem prejuízo da aplicação, ao fornecedor, das penalidades previstas. 
 
17.2.2.  A Unidade Requisitante poderá descontar do pagamento importâncias que, a qualquer título, lhes 
sejam devidas pelo fornecedor, por força da contratação. 
 
17.2.3. Quando ocorrer a situação prevista no item 17.2.2, não correrá juros ou atualizações monetárias de 
natureza qualquer, sem prejuízo de outras penalidades previstas. 
 
17.2.4. Os  documentos de cobrança deverão ser corretamente emitidos e no caso de incorreções serão 
devolvidos, e o prazo para o pagamento contar-se-á da data de reapresentação da nota fiscal 
eletrônica/fatura. 
 
17.3 - As Notas Fiscais deverão ser emitidas em moeda corrente do país. 
 
17.3.1. Juntamente com a nota fiscal, a contratada deverá apresentar o certificado de regularidade do 
FGTS, CND do INSS. 
 
17.4 - Na eventualidade de aplicação de multas, estas deverão ser liquidadas simultaneamente com 
parcela vinculada ao evento cujo descumprimento der origem à aplicação da penalidade. 
 
17.5 - O CNPJ da contratada constante da nota fiscal e fatura deverá ser o mesmo da documentação 
apresentada no procedimento licitatório, salvo disposições contidas na IN nº  024/2010 da SRCI/SSCI. 
 
17.6- No ato de retirada da Nota de Empenho, o fornecedor deverá fornecer os dados bancários (banco, 
agência e nº da conta) para depósitos referentes aos pagamentos, conforme exigência do SIAFEM. 
 
17.7 - Nenhum pagamento será efetuado ao proponente vencedor enquanto pendente de liquidação 
quaisquer obrigações financeiras que lhe foram impostas, em virtude de penalidade ou inadimplência, 
sem que isso gere direito ao pleito de reajustamento de preços ou correção monetária. 
 
17.8. O ISSQN se devido será recolhido, na forma do Código Tributário Municipal vigente, Lei nº 
10.354, de 17.12.2002, e da Lei 10.630 de 30.12.03, caso não haja comprovação do recolhimento junto ao 
Município sede da contratada.  
 
 
 
18- DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
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18.1 - Nenhuma indenização será devida aos proponentes por apresentarem documentação e/ ou 
elaborarem proposta relativa ao presente PREGÃO. 
 
18.2 - A presente licitação somente poderá vir a ser revogada por razões de interesse público decorrentes 
de fato superveniente, devidamente comprovado, ou anulada, no todo ou em parte, por ilegalidade, de 
ofício ou por provocação de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente fundamentado. 
 
18.3 - O resultado desta licitação será lavrado em Ata, a qual será assinada pelo Pregoeiro, Equipe de 
Apoio e representantes dos proponentes. 
 
18.4 - Recomenda-se aos proponentes que estejam no local marcado, com antecedência de 30 (trinta) 
minutos do horário previsto. 
 
18.5 - Esclarecimentos em relação a eventuais dúvidas de interpretação do presente Edital poderão ser 
obtidos junto a CPL/PJF através do e-mail: pregaopresencial@pjf.mg.gov.br ou pelo fax (32)3690-8184, nos 
dias úteis no horário das 15 às 17 horas. 
 
18.6 - O proponente é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos 
apresentados em qualquer fase da licitação. 
 
18.7 - No interesse da Administração, sem que caiba às participantes qualquer recurso ou indenização, 
poderá a licitação ter: 

a) adiada sua abertura; 
b) alterado o Edital, com fixação de novo prazo para a realização da licitação. 

 
18.8 - Os casos omissos relativos à aplicabilidade do presente Edital serão sanados pela CPL/PJF 
obedecida a legislação vigente.  
 
18.9 - Serão consideradas desclassificadas as propostas que forem incompatíveis com os requisitos e 
condições fixadas neste Edital. 
 
18.10 - Para dirimir quaisquer questões decorrentes do procedimento licitatório, elegem as partes o Foro 
da cidade de Juiz de Fora/MG, com renúncia expressa a qualquer outro por mais privilegiado que seja. 
 
18.11- Fazem  parte deste Edital os seguintes anexos: 
 
Anexo I – Termo de Referência e Valor Estimado. 
Anexo II – Modelo de Credenciamento.  
Anexo III – Modelo da Proposta Comercial. 
Anexo IV - Modelo de Declaração de Microempresa (ME) ou de Empresa de Pequeno Porte (EPP). 
Anexo V - Modelo de Declaração de Habilitação e Pleno Conhecimento. 
Anexo VI - Modelo de Declaração de Empregador Pessoa Jurídica. 
Anexo VII – Modelo de Declaração de Inexistência de Fato Impeditivo. 
Anexo VIII – Minuta de Contrato. 
Anexo IX– Minuta Contrato de Comodato de Equipamento. 
Anexo X - Modelo  de   Declaração de Conhecimento do Local 
 

Comissão Permanente de Licitação 
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PREGÃO PRESENCIAL nº 088/2019 - SS 
 
 

ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA E VALOR ESTIMADO 
 

1. OBJETO 

1.1 Prestação de serviços de lavanderia hospitalar, com cessão em comodato, 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.  

1.2 A prestação de serviços de lavanderia hospitalar realizar-se-á mediante a utilização das dependências 
da Contratada (lavanderia externa), onde a roupa será processada e entregue aos diversos Departamentos 
da Secretaria de Saúde. 

1.3 O objeto inclui a coleta e o transporte da roupa suja do setor de expurgo das Unidades até as 
dependências da Contratada; recebimento e lavagem da roupa suja na lavanderia; secagem e calandragem 
da roupa limpa; separação e transporte da roupa limpa à rouparia ou setor das unidades responsáveis pela 
centralização e distribuição do enxoval aos setores da unidade. A Contratada deverá possuir lavanderia 
própria para processamento da roupa, dotada de condições a suprir a necessidade de desinfecção, 
higienização, acondicionamento e guarda de toda a roupa processada, de modo que garanta a qualidade 
dos serviços prestados, bem como a remoção e entrega da roupa por meio de veículos adequados. 

 

2. JUSTIFICATIVA 

2.1 Suprir as necessidades assistenciais das Unidades das Subsecretarias Urgência e Emergência (SSUE) 
e Redes Assistenciais (SSRA), através do processo de higienização do enxoval, condição essencial e 
indispensável ao trabalho diário da assistência a saúde no âmbito hospitalar. 

2.2 A presente solicitação justifica-se pela necessidade de execução dos serviços de higienização de 
enxoval pelo fato de que os serviços de atenção à saúde da Secretaria de Saúde não possuem 
equipamentos em condições de realizar o processo visando obter a eliminação de micro-organismos 
patogênicos e que porventura possam causar riscos ocupacionais e de transmissão, causadores da infecção 
hospitalar. Devido ao número de procedimentos que são realizados diariamente nessas Unidades de 
Saúde, torna-se imprescindível que a rotatividade dos enxovais tenham um ciclo curto, para que durante a 
semana estes mesmos materiais possam ser usados mais uma vez em outros procedimentos ou 
atendimentos aos pacientes. Além disso, torna-se imprescindível que a empresa executora da 
higienização, tenha condições de executar o processo de lavar, secar e passar com o devido espaço de 
tempo, necessário ao processo de aeração dos tecidos, a fim de eliminar todos resíduos e promover do 
descanso da fibra do tecido, para que o mesmo possa ser reutilizado em outros procedimentos com a 
mesma frequência, favorecendo a extensão de vida útil dos tecidos. A estimativa da demanda prevista é 
variável em função dos itens utilizados nos diversos setores das áreas das Unidades de Saúde. 

2.3 Este processo é extremamente importante para o bom funcionamento das Unidades de Saúde em 
relação à assistência direta ou indireta prestada ao paciente. 

 

3.  VALORES ESTIMADOS: 

3.1.1 O custo da contratação terá o valor global estimado de R$ 1.132.164,00 resultante do total de 
251.592kg ao custo unitário por quilo de R$ 4,50. 
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4. RECURSO ORÇAMENTÁRIO E PREVISÃO FINANCEIRA 

4.1 A despesa com o objeto em questão correrá nas dotações orçamentárias informadas abaixo: 

 

 HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO (HPS) 
   
  Funcional programática:10.302.0003.2282.0000 
  Fonte de Recurso: 0102.600.000 
  Natureza de Despesa: 339039 
 

 – PRONTO ATENDIMENTO INFANTIL (PAI) 
  Funcional programática:10.302.0003.2298.5018 
  Fonte de Recurso: 0149.600.000 
  Natureza de Despesa: 339039 
 
 – DEPARTAMENTO DA UNIDADE REGIONAL LESTE (DURL) 
  Funcional programática: 10.302.0003.2298.5017 
  Fonte de Recurso: 339039 
  Natureza de Despesa: 0102.600.000 
 

 – CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS AD, CAPS CASA VIVA e CAPS LESTE) 

  Funcional programática: 10.302.0003.2203.4016 
  Fonte de Recurso: 0149.600.000 
  Natureza de Despesa: 339039 
 

 – DEPARTAMENTO DE SAÚDE BUCAL (CEO CENTRO, CEO NORTE, CEO SUL, CEO 
OESTE e COAPE) 

  Funcional programática:10.301.0003.2286.2060 
  Fonte de Recurso: 0148.600.000 
  Natureza de Despesa: 339039 
 

– SUBSECRETARIA DE REDES ASSISTENCIAIS (DCE, DSCA e DSM) 

  Funcional programática:10.302.0003.2281.4003 
  Fonte de Recurso: 0149.600.000 
  Natureza de Despesa: 339039 
 

5. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 

5.1 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 – 2009. 

5.2 O processamento das roupas hospitalares será executado nas instalações (lavanderia) da Contratada. 

5.3 O processamento das roupas hospitalares abrange todas as etapas pelas quais as roupas passam, desde 
sua utilização até seu retorno em ideais condições de reuso, quais sejam: 

a) Coleta da roupa suja no setor de expurgo da Unidade; 

b) Pesagem e Retirada da roupa suja; 

c) Transporte da roupa suja para as dependências da Contratada; 

d) Recebimento, separação e classificação da roupa suja na lavanderia; 
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e) Lavagem da roupa suja; 

f) Secagem e calandragem da roupa limpa; 

g) Reparo e reaproveitamento de peças danificadas; 

h) Separação e embalagem da roupa limpa; 

           i) Transporte e entrega da roupa limpa da lavanderia para as Unidades de Saúde. 

5.4 Coleta da roupa suja no setor de expurgo de cada Unidade de Saúde: 

5.4.1 Para a efetiva execução dos serviços de coleta e recebimento de roupas hospitalares, a Contratada 
deverá disponibilizar em cada Unidade hospitalar SSUE e SSRA/SS, conforme anexo I.A, sem ônus para 
o Contratante: 

a)Balança com marca de verificação do Inmetro, conforme legislação vigente, sendo: 

 HPS: 02 (duas) balanças digitais; 

 Demais Unidades de Saúde: 01 (balança) mecânica manual para cada uma. 

b)Contêineres com tampa lavável; 

c) Sacos hampers de tecido ou de plásticos descartáveis conforme definição do Contratante. 
Caso o saco hamper a ser utilizado seja o de tecido, o seu peso deve ser descontado do total de 
roupas para efeitos de pagamento; 

d)Carros prateleiras ou do tipo gaiolas 

5.4.1.1 A coleta será feita no setor de expurgo das Unidades SSUE e SSRA, por funcionários da 
Contratada devidamente treinados, uniformizados, e equipados com os EPIs – Equipamentos de Proteção 
Individual, conforme determina o Manual de Processamento de Roupas de Serviço de Saúde: Prevenção e 
Controle de Risco da Agência Nacional de Vigilância Sanitária – 2009. A cor do uniforme utilizado para 
coleta de roupa suja deve ser diferente da cor do uniforme utilizado para distribuição de roupa limpa; 

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

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

5.4.1.4 Os sacos hampers devem ser identificados de acordo com a unidade geradora, com o objetivo de 
identificar problemas setoriais com o manejo das roupas e providenciar a devolução de objetos ou 
resíduos sólidos de saúde, quando encontrados; 

5.4.1.5 A periodicidade de retirada da roupa deverá ser no mínimo 1 (uma) vez ao dia, em horário 
estabelecido pelo Contratante ou em outra periodicidade estabelecida pelo Contratante de forma a cobrir a 
necessidade de roupas limpas, inclusive aos domingos e feriados, conforme especificado no Anexo I. 

5.4.1.6 O deslocamento da roupa suja até o veículo que a transportará até as dependências da Contratada 
deverá ser feito por meio da “rota de roupa suja”, observando-se que em hipótese alguma haja cruzamento 
entre roupa limpa e roupa suja. 

 

5.4.2 Pesagem e retirada da roupa suja: 

5.4.2.1 O controle da roupa suja será efetuado pelo funcionário designado pelo Contratante em conjunto 
com a Contratada. A roupa deverá ser pesada pela Contratada na presença do funcionário do Contratante; 

5.4.2.2 DEVERÁ SER ELABORADO UM RELATÓRIO DIÁRIO PELA CONTRATADA, 
INFORMANDO O NÚMERO DE SACOS RECOLHIDOS E O PESO TOTAL DOS MESMOS, 
ASSIM COMO O PESO TOTAL DA ROUPA RETIRADA NO DIA, em kg, e a anotação das 
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ocorrências, se houver. Este relatório deverá ser aprovado pelo funcionário do Contratante; 

5.4.2.3 O relatório acima deverá ser emitido em 02 (duas) vias datadas, conferidas e assinadas pelos 
responsáveis da Contratada e do Contratante. Uma das vias deverá ficar com o responsável do 
Contratante; 

5.4.2.4 Caso exista diferença entre a quantidade de roupas apurada pelo Contratante e pela Contratada, 
utilizar-se-á aquela apurada pelo Contratante para efeitos de pagamento. 

 

5.4.3 Transporte da roupa suja para as dependências da Contratada: 

5.4.3.1 O transporte da roupa suja do Contratante até as dependências de cada Unidade de Saúde, 
conforme Anexo I, da Contratada deverá ser feito por veículo adequado devidamente adaptado à natureza 
da carga; 

5.4.3.2 A Contratada tem a obrigação de manter o veículo em bom estado e realizar a manutenção 
preventiva e corretiva que se julgue necessária para o bom funcionamento do mesmo e para a prevenção 
de potenciais acidentes. 

 

5.4.4 Recebimento, separação e classificação da roupa suja na lavanderia: 

5.4.4.1 O recebimento e acondicionamento da roupa suja na lavanderia devem obedecer aos 
procedimentos constantes no Manual de Processamento de Roupas de Serviço de Saúde: Prevenção e 
Controle de Risco da Agência Nacional de Vigilância Sanitária – 2009. 

5.4.4.2 A roupa suja deverá ser separada seguindo critérios e técnicas estabelecidas de acordo com o tipo 
de tecido e tipo de sujidade; 

5.4.4.3 O funcionário que faz a separação da roupa deve usar os EPIs – Equipamentos de Proteção 
individual – conforme determina o Manual de Processamento de Roupas de Serviço de Saúde: Prevenção 
e Controle de Risco da Agência Nacional de Vigilância Sanitária – 2009; 

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

5.4.4.5 Nessa área deve ser provido um recipiente rígido, resistente à ação de punctura, com tampa 
vedante, para o descarte de material perfurocortante e outro recipiente com capacidade de contenção de 
líquidos e resistente à ruptura para o descarte de material infectante, como peças anatômicas, que 
porventura sejam encontrados junto com a roupa suja; 

5.4.4.6 Localizar e retirar objetos estranhos que possam estar junto com a roupa, segregar o material, 
acondicionar em recipiente próprio com rótulo contendo identificação do material e do serviço de saúde 
gerador e encaminhar para a unidade de origem desses materiais para que seja feita a segregação e 
acondicionamento do resíduo de acordo com a classificação. 

 

5.4.5 A lavagem das roupas: 

5.4.5.1 A Contratada deverá utilizar o processo preconizado pela ANVISA e no Manual de 
Processamento de Roupas de Serviço de Saúde: Prevenção e Controle de Risco da Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária – 2009; 

5.4.5.2 Os custos advindos do consumo de produtos químicos e demais insumos do processo de lavagem 
são de responsabilidade da Contratada; 

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

5.4.5.4 A Contratada deverá apresentar separadamente as formulações do processo de lavagem, 
descrevendo a operação de dosagem dos produtos, de tempo de lavagem e temperatura da água, e dos 
procedimentos a serem realizados para: sujeira pesada – sangue, fezes, vômitos e outras sujidades 
proteicas; sujeira leve – sem presença de fluidos corpóreos, sangue ou produtos químicos; 

5.4.5.5 As dosagens dos produtos a serem utilizados deverão seguir rigorosamente as instruções do 
fabricante, visando à garantia do serviço executado; 

5.4.5.6 Um ciclo completo de lavagem de roupa com sujidade pesada deve incluir: umectação, enxágue 
inicial, pré-lavagem, lavagem, alvejamento, enxágues, acidulação e amaciamento. 

5.4.5.7 A roupa com sujidade leve está liberada das primeiras etapas do processamento, quais sejam: 
umectação, primeiros enxágues e pré-lavagem, sendo seu ciclo iniciado já na etapa de lavagem. 

 

5.4.6 Secagem e calandragem da roupa limpa: 

5.4.6.1 A roupa deverá ser seca com a utilização de equipamentos que melhor se ajustem ao tipo de roupa 
e estrutura do tecido; 

5.4.6.2 Toda roupa limpa deverá ser calandrada ou prensada a vapor, à exceção das felpudas e roupas 
cirúrgicas que deverão ser entregues dobradas tecnicamente; 

5.4.6.3 As roupas cirúrgicas deverão ser embaladas e empacotadas prontas para o processo de 
esterilização. A Contratada deverá apresentar sua metodologia de execução sempre atualizada e 
modernizada para análise do Contratante. 

 

5.4.7 Reparo e reaproveitamento de peças danificadas: 

5.4.7.1 As peças danificadas, desgastadas, mas ainda dentro do padrão de aceitabilidade definido pelo 
Contratante, serão reparadas por costureiras da Contratada; 

5.4.7.2 As peças que não se apresentarem de acordo com os padrões aceitos pelo Contratante deverão ser 
separadas, devolvidas, e a relação das mesmas arroladas em 02 (duas) vias, para o setor de hotelaria ou 
departamento responsável de cada Unidade do Contratante, constando discriminação, quantidade e 
justificativa. 

5.4.8 Separação e embalagem das roupas limpas: 

5.4.8.1 Na fase final do processamento das roupas, estas devem ser dobradas e embaladas com filme 
plástico ou embalagens que preservem a qualidade e higiene dos produtos entregues ou de acordo com as 
necessidades do Contratante; 

5.4.8.2 Cabe a cada Unidade da Secretaria de Saúde definir como deverão ser entregues as embalagens de 
roupa limpa. As peças de Unidades que contenham conjuntos, deverão ser entregues agrupadas, conforme 
determinação do Contratante. 

5.4.8.3 Os custos com embalagens são de responsabilidade da Contratada. 

 

5.4.9 Transporte da roupa limpa da lavanderia para as Unidades Contratantes: 

5.4.9.1 A roupa limpa deverá ser transportada à Unidade Contratante em veículo adequado devidamente 
adaptado à natureza da carga. O veículo deve estar devidamente higienizado para evitar a contaminação 
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da roupa limpa, em conformidade com a legislação vigente; 

5.4.9.2 A Contratada tem a obrigação de manter o veículo em bom estado e realizar a manutenção 
preventiva e corretiva que se julgue necessária para o bom funcionamento do mesmo e prevenção de 
potenciais acidentes. 

 

5.4.10 A entrega da roupa limpa à rouparia da Unidade: 

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

5.4.10.2 A roupa processada deve ser entregue junto à rouparia das Unidades SSUE e SSRA, separada 
por tipos de peças e natureza de uso, de acordo com as necessidades da Unidade; 

5.4.10.3 O transporte da roupa limpa deverá ser realizado em carro fechado ou, no caso da roupa 
embalada em sacos plásticos e/ou tecido, essa poderá ser transportada em carros abertos; 

5.4.10.4 Quando da entrega da roupa processada, esta deverá ser pesada na presença de um empregado da 
Contratada e outro do Contratante. O peso da roupa limpa não deverá ser inferior ao peso do mesmo lote 
de roupa suja multiplicado por (1 menos o índice de sujidade definido pela Unidade Contratante). Os 
valores desse índice devem ser 15%; 

5.4.10.5 As roupas limpas, quando de sua entrega, deverão vir acompanhadas de relatório contendo uma 
relação geral, na qual conste o rol da roupa entregue: número total de cada peça e peso da roupa limpa, 
assim como a anotação de ocorrências, se houver; 

5.4.10.6 Os relatórios acima especificados deverão ser emitidos em 02 (duas) vias, conferidas e assinadas 
pelos responsáveis de cada Unidade da Contratada e do Contratante. Uma das vias deverá ficar com o 
responsável do Contratante; 

5.4.10.7 As roupas entregues, diariamente, deverão ser devidamente acondicionadas, conforme normas de 
biossegurança, sob supervisão da C.C.I.H. 

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

5.4.10.9 Cabe a cada Unidade da Contratada proceder à inspeção das roupas limpas a serem entregues. 

 

5.5 Além das atividades primárias, deverão ser realizadas a higienização do ambiente e de seus 
equipamentos, ações voltadas à prevenção de riscos e à saúde dos trabalhadores, assim como a 
manutenção dos equipamentos. 

5.6 A Contratada deverá se responsabilizar pela adequação dos processos de lavagem utilizados, sempre 
que comprovadamente se fizer necessário, e sem ônus para o Contratante. 

5.7 Fica reservado ao Contratante o direito de visitas às dependências da Contratada, para a supervisão, 
sempre que julgar necessário, devendo agendar vistorias técnicas, podendo utilizar instrumento 
disponibilizado pela ANVISA para esta finalidade. 

5.8 Caberá à Contratada a devolução de roupas e objetos, de propriedade das Unidades de Saúde ou dos 
pacientes, que porventura forem misturados à roupa hospitalar. Estes objetos deverão ser devolvidos ao 
serviço de enfermagem, por meio de protocolo. 

5.9 Ficam a cargo da Contratada as despesas com a correta destinação dos resíduos sólidos, segundo 
legislação vigente. Os resíduos sólidos de saúde eventualmente encontrados junto com as roupas devem 
ser segregados, acondicionados e devolvidos para o serviço de saúde gerador, em recipiente adequado e 
com rótulo contendo identificação do material e do serviço de saúde gerador, em conformidade com a 
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RDC n° 6, de 30/01/2012 e com o Manual de Processamento de Roupas de Serviço de Saúde: Prevenção 
e Controle de Risco, 2009, ambos da ANVISA – Agência Nacional de Vigilância Sanitária. 

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

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

5.12 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, 2009 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, conforme preconiza o controle de infecção, no momento do recolhimento da roupa, 
porém, ao abrir portas ou apertar botão de elevador, deve fazê-lo sem luva. É obrigatório o 
banho com troca de roupa, ao término do trabalho, para todos os trabalhadores da área suja. 

b) Na separação, as peças de roupa devem ser cuidadosamente abertas, puxando-as pelas 
pontas sem apertar, para a verificação e retirada de objetos estranhos, como instrumentais, 
artigos perfurocortantes, de uso pessoal, tecidos humanos, entre outros, provenientes da 
unidade geradora e que foram encaminhados misturados com a roupa suja. Além disso, devem 
ser manuseadas com o mínimo de agitação. 

c)A frequente higienização das mãos pelo pessoal que manuseia roupa suja é essencial para a 
prevenção de infecções. 

d) 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. 

e) É recomendável a utilização de proteção para os pés ou sapatos e de estrados na área de 
alimentação da calandra para evitar que lençóis e outras peças grandes entrem em contato com 
o piso. 

f) A roupa limpa deve ser manuseada somente quando necessário e com prévia higienização 
das mãos. 

g) A roupa limpa não deve ser transportada manualmente, pois poderá ser contaminada com 
microrganismos presente nas mãos ou roupas dos profissionais. 

h) Tanto na área suja quanto na área limpa da unidade de processamento é obrigatória a 
instalação de lavatórios ou pias para higienização das mãos. 

I) Na manipulação dos saneantes, principalmente em unidades de processamento de roupas que 
não possuem sistema automatizado de dosagem e distribuição dos saneantes, é fundamental o 
uso de equipamentos de proteção individual e que sejam seguidas as orientações quanto aos 
riscos químicos. 

j) Os trabalhadores da unidade de processamento de roupas hospitalares devem receber 
constantemente orientações referentes ao modo de transmissão de doenças e controle de 
infecções. 

l) A segurança do ambiente da unidade de processamento de roupas está ligada à sua área 
física, à manutenção dos equipamentos, às máquinas e sistemas, ao controle dos riscos físicos 
(temperatura ambiental, ruído, vibração, níveis de iluminação, umidade e ventilação), ao 
controle da exposição aos produtos químicos utilizados, à ergonomia, e aos agentes biológicos 
provenientes da roupa suja, de instrumentos e de resíduos de serviços de saúde que porventura 
venham misturados à mesma. 
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5.13 Cabe à Contratada submeter à apreciação do Contratante o resultado final do processamento, para 
avaliação da eficiência e eficácia dos processos utilizados. 

5.14 Deve a Contratada apresentar listagem de seus fornecedores, produtos e marcas utilizados, com 
fichas técnicas, no ato da assinatura do Contrato e sempre que solicitado pelo Contratante. 

5.15 É responsabilidade da Contratada 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; 

Descrição da barreira de contaminação entre a área contaminada e a área limpa; 

Fluxograma da roupa na lavanderia; 

Descrição de uniformes; 

Descrição de EPIs; 

Descrição dos procedimentos da empresa em relação à saúde dos seus funcionários, tais como: 
programa médico de prevenção, vacinação, orientação, tratamentos, etc.; 

Conteúdo programático do programa de desenvolvimento de capacitação profissional; 

Tempo aplicado no processamento das roupas; 

Descrição das rotinas de limpeza da lavanderia, bem como, a frequência com que ocorrerá o 
evento; 

Descrição dos equipamentos utilizados para circulação das roupas nas dependências das 
unidades; 

Descrição, passo a passo, dos processos de lavagem, para cada tipo de roupa e grau de 
sujidade. 

5.16 Deverá a Contratada apresentar semestralmente laudo com os resultados dos: 

Testes bacteriológicos do meio ambiente e da água de abastecimento da lavanderia; 

Testes de PH de produtos, exigência para aqueles prestadores que produzem seus próprios produtos, 
e da água. 

5.17 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. 

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

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

5.20 Manter registro da caldeira, caso o serviço possua, conforme preconiza a NR 13 do Ministério do 
Trabalho e Emprego, que compõe a Portaria nº 3.214 de 08/06/78 e suas alterações. 

5.21 Manter registro e aprovação nos órgãos competentes (meio ambiente, defesa civil, prefeitura, entre 
outros). 

5.22 Manter alvará sanitário e licença de funcionamento da Unidade de Processamento de Roupas do 
Licitante, emitido(a) pelo órgão de vigilância sanitária estadual ou municipal competente, conforme 
exigido pela Lei Federal nº 9.782, de 26 de janeiro de 1999 e Lei Federal nº 6.437, de 20 de agosto de 
1977. 
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6. RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA 

6.1 A Contratada terá 05 (cinco) dias a contar da data da formalização do contrato para assumir a 
execução do serviço. 

A Contratada, além do fornecimento da roupa processada para uso imediato, obriga-se a: 

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

6.1.2 Possuir capacidade técnica operativa e profissional – equipe técnica para o processamento das 
roupas hospitalares, de modo a manter o abastecimento adequado e as condições necessárias para 
desinfecção, higienização, acondicionamento de toda a roupa processada de maneira a garantir a 
qualidade dos serviços prestados, bem como a retirada e entrega da roupa por meio de veículos 
adequados; 

6.1.3 Por sua conta e responsabilidade exclusiva, fornecer toda mão de obra capacitada e necessária, 
instalações, máquinas e equipamentos, produtos químicos e insumos para execução dos serviços ora 
contratados; 

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

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

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

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

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

6.1.9 Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, resultantes da 
execução do contrato, conforme exigência legal. 

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

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

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

6.1.13 Nomear encarregados responsáveis pelos serviços, com a missão de garantir o bom andamento dos 
trabalhos. Estes encarregados terão a obrigação de reportarem-se, quando houver necessidade, ao 
preposto dos serviços do Contratante e tomar as providências pertinentes; 

6.1.14 Submeter-se à fiscalização permanente dos executores do contrato, designados pelo Contratante; 

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

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

6.1.17 Ter ciência que por descumprimento total ou parcial da obrigação contratada e assumida serão 
aplicadas à Contratada as penalidades previstas no ato convocatório e na legislação pertinente; 
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6.1.18 Reconhecer que os casos omissos serão analisados pelos representantes legais das partes, sem que 
haja prejuízo para nenhuma destas, tendo por base o que dispõe a legislação vigente e aplicável à espécie; 

6.1.19 Manter em rigorosa pontualidade o pagamento de seus empregados e demais encargos decorrentes 
do contrato de trabalho, inclusive quanto às anotações das respectivas Carteiras de trabalho e Previdência 
Social; 

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

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

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

6.1.23 O empregado da Contratada deve estar capacitado para a execução das suas atividades no que se 
refere aos aspectos técnicos e operacionais, à legislação, às novas tecnologias, à prevenção e controle de 
infecção e a segurança e saúde ocupacional. O treinamento do trabalhador do serviço de processamento 
de roupas deve conter noções fundamentais sobre a exposição aos agentes químicos, biológicos e físicos. 

6.1.24 Apresentar, quando da contratação, alvará sanitário/ licença de funcionamento da Lavanderia 
Hospitalar, emitido(a) pelo órgão de vigilância sanitária estadual ou municipal competente, conforme 
exigido pela Lei Federal nº 9.782, de 26 de janeiro de 1999 e Lei Federal nº 6.437, de 20 de agosto de 
1977. 

6.1.25 Informar mensalmente ao Contratante a quantidade de instrumentos, perfurocortantes e outros 
artigos encaminhados junto com a roupa a ser processada. 

 

7. RECOMENDAÇÕES – BOAS PRÁTICAS AMBIENTAIS 

7.1 Elaborar e manter um programa interno de treinamento de seus empregados para redução de consumo 
de energia elétrica, consumo de água e redução de produção de resíduos sólidos, observadas as normas 
ambientais vigentes. 

 

7.2 Uso Racional da Água 

7.2.1 Capacitar parte do seu pessoal quanto ao uso da água. Essa capacitação poderá ser feita por meio do 
CURSO VIRTUAL oferecido pela SABESP. Os conceitos deverão ser repassados para equipe por meio 
de multiplicadores; 

7.2.2 Manter critérios especiais e privilegiados para aquisição e uso de equipamentos e complementos que 
promovam a redução do consumo de água. 

 

7.3 Uso Racional da Energia Elétrica 

7.3.1 Manter critérios especiais e privilegiados para aquisição de produtos e equipamentos que 
apresentem eficiência energética e redução de consumo; 

7.3.2 Verificar se existem vazamentos de vapor ou ar nos equipamentos, sistema de proteção elétrica e as 
condições de segurança de extensões elétricas; 

7.3.3 Realizar verificações e, se for o caso, manutenções periódicas nos seus aparelhos e equipamentos 
elétricos. 

 

7.4 Redução de Produção de Resíduos Sólidos 
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7.4.1 Promover a implantação de Programa de Coleta Seletiva de Resíduos Sólidos, colaborar de forma 
efetiva no desenvolvimento das atividades do programa interno de separação de resíduos sólidos, em 
recipientes para coleta seletiva nas cores internacionalmente identificadas; 

7.4.2 No Programa de Coleta Seletiva de Resíduos Sólidos, a Contratada deverá observar as seguintes 
regras: 

a) MATERIAIS NÃO RECICLÁVEIS 

São todos os materiais que ainda não apresentam técnicas de reaproveitamento e são denominados 
REJEITOS, como: lixo de banheiro (papel higiênico e lenço de papel); cerâmicas, pratos, vidros 
pirex e similares; trapos e roupas sujas; toco de cigarro, cinza e ciscos (segregados e 
acondicionados separadamente para destinação adequada); acrílico; lâmpadas fluorescentes 
(acondicionadas em separado); papéis plastificados, metalizados ou parafinados; papel-carbono e 
fotografias; fitas e etiquetas adesivas; copos descartáveis de papel; espelhos, vidros planos e 
cristais; e pilhas (acondicionadas em separado e enviadas para o fabricante). 

b) MATERIAIS RECICLÁVEIS 

Para os materiais secos recicláveis, deverá ser seguida a padronização internacional para a 
identificação, por cores, nos recipientes coletores – VERDE para vidro, AZUL para papel, 
AMARELO para metal, VERMELHO para plástico e BRANCO para lixo não reciclável. 

 

7.5 Produtos de Lavagem e Saneantes Domissanitários 

7.5.1 Manter critérios especiais e privilegiados para aquisição e uso de produtos de lavagem e Utilizar 
racionalmente os produtos adotados, cuja aplicação nos serviços deverá observar regra basilar de menor 
toxidade e livre de corantes; 

7.5.2 Manter critérios de qualificação de fornecedores levando em consideração as ações ambientais por 
estas realizadas; 

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

 

7.6 Poluição Sonora 

7.6.1 Para os equipamentos utilizados que gerem ruído no seu funcionamento, observar a necessidade de 
Selo Ruído, como forma de indicação do nível de potência sonora, medido em decibel – dB-A, conforme 
Resolução CONAMA nº 020, de 07 de dezembro de 1994, em face do ruído excessivo causar prejuízo à 
saúde física e mental, afetando particularmente a audição. A utilização de tecnologias adequadas e 
conhecidas permite atender às necessidades de redução de níveis de ruído. 

 

8. RESPONSABILIDADES DO CONTRATANTE 

8.1 Exercer a fiscalização dos serviços por técnicos especialmente designados. 

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

8.3 Disponibilizar área para retirada – expurgo, entrega e armazenamento do enxoval a ser fornecido, de 
acordo com a legislação aplicável vigente. 

8.4 Inspecionar os materiais de consumo, os produtos químicos empregados no processamento das 
roupas, a qualidade do processamento e integridade do enxoval da Unidade. 

8.5 Notificar a Contratada de qualquer irregularidade encontrada no fornecimento dos serviços. 
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8.6 Efetuar os pagamentos devidos, no prazo contratual e de acordo com o estabelecido no contrato. 

8.7 Facilitar por todos seus meios o exercício das funções da Contratada, dando-lhes acesso às suas 
instalações, promovendo o bom entendimento entre seus funcionários e os empregados da Contratada e 
cumprindo suas obrigações estabelecidas no contrato. 

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

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

 

9. DA VISITA PARA CONHECIMENTO DOS LOCAIS 

9.1. As empresas interessadas poderão realizar visitas nos locais e instalações do fornecimento e da 
prestação dos serviços, de forma a obterem conhecimento das condições e eventuais dificuldades para a 
sua execução, bem como, esclarecimentos quanto a eventuais dúvidas essenciais à formulação da sua 
proposta de preços.  

9.2. A realização da vistoria não se consubstancia em condição para a participação na licitação, ficando, 
contudo, as licitantes cientes de que após apresentação das propostas não serão admitidas, em hipótese 
alguma, alegações posteriores no sentido da inviabilidade de cumprir com as obrigações, face ao 
desconhecimento dos serviços e de dificuldades técnicas não previstas.  

9.3. O agendamento poderá ser feito em até 03 (três) dias úteis anteriores à data da licitação, com os 
responsáveis de cada Unidade de Saúde, indicados no Anexo I.A deste Edital.  

9.3.1 A visita só deverá ser realizada mediante essa indicação ou autorização do setor solicitante. 

9.3.2. A visita poderá ser realizada quantas vezes o licitante julgar necessário para a elaboração de sua 
proposta. 

9.3.3 Os custos das visitas correrão por exclusiva conta da licitante 

9.3.4 O prazo para visita iniciar-se-á no dia útil seguinte ao da publicação do Edital, estendendo-se até o 
dia útil anterior à data prevista para a abertura da sessão pública. 

 

10. DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

10.1 Comprovação de aptidão para desempenho através da apresentação de pelo menos 1(um) atestado de 
capacidade técnica, emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, que comprove a aptidão 
para desempenho a contento de fornecimentos e serviços similares e compatíveis com o objeto da 
licitação; 

10.2. Registro no Conselho Regional competente no caso da proponente possuir um Químico 
responsável; 

10.3. Alvará Sanitário/Licença de Funcionamento, emitido pelo órgão sanitário local (VISA), atualizado; 

10.4. Certificado junto aos órgãos ambientais: Estadual e Federal. 

10.5. Apresentar relação dos produtos utilizados no processamento e lavagem de enxovais com as 
respectivas marcas, fichas técnicas e o Registro na ANVISA/MS e relação dos fornecedores de cada 
produto; 

10.6. As empresas proponentes deverão atender o disposto na RDC ANVISA 306/2004 “Dispõe sobre o 
Regulamento Técnico para Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde”. 
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11. FORMAS DE PAGAMENTO 

11.1 O início do pagamento se dará em até 30 dias após recebimento do respectivo NF/DANFE pela 
contratada e liberação da NF/DANFE pelo setor competente. Será efetuado pelo Departamento de 
Execução orçamentária e Financeira/SSOF da Secretaria de Saúde (SS), creditado em favor da licitante 
vencedora, através de ordem bancária contra a entidade bancária indicada na proposta (conforme modelo 
descrito abaixo), em que deverá ser efetivado o crédito, o qual ocorrerá posteriormente à data de 
apresentação da competente nota fiscal eletrônica/fatura, junto ao setor solicitante: 

BANCO: __________ 

AGÊNCIA: ________ 

CONTA CORRENTE: ___________ 

LOCALIDADE: ________________ 

11.2 A NF/DANFE será liberada somente quando o cumprimento do contrato estiver em total 
conformidade com as especificações exigidas no Edital. 

11.3 As notas fiscais /DANFES deverão ser emitidas em moeda corrente do país. 

11.4 Para efeito de cada pagamento a nota fiscal/DANFE deverá estar acompanhada da autorização de 
uso da nota fiscal eletrônica. 

11.5 No caso da não apresentação da documentação de que trata o item 11.4 ou estando o objeto em 
desacordo com as especificações e demais exigências do contrato, fica a SS autorizada a efetuar o 
pagamento, em sua integralidade, somente quando forem processadas as alterações e retificações 
determinadas, sem prejuízo da aplicação, à licitante vencedora, das penalidades previstas. 

11.6 A SS poderá descontar do pagamento importâncias que, a qualquer título, lhes sejam devidas pela 
licitante vencedora, por força da contratação. 

11.7 Quando ocorrer a situação prevista no subitem 11.6, não correrá juros ou atualizações monetárias de 
natureza qualquer, sem prejuízo de outras penalidades previstas. 

11.8 Os documentos de cobrança deverão ser corretamente emitidos e no caso de incorreções serão 
devolvidos, e o prazo para o pagamento contar-se-á da data de reapresentação da nota fiscal/DANFE. 

11.9 Junto com a nota fiscal/DANFE em 02 vias, a contratada deverá apresentar o certificado de 
regularidade do FGTS, CND do INSS. 

 

12. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

12.1 Os casos de inexecução do objeto conforme edital, erro de execução, execução imperfeita, atraso 
injustificado e inadimplemento contratual, sujeitará o proponente contratado às penalidades previstas no 
Art. 87 da Lei 8.666/93, das quais destacam-se: 

a) advertência; 

b) multa de 0,05% (cinco centésimos por cento) do valor do contrato, por dia de atraso injustificado na 
execução do mesmo, observado o prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis; 

c) multa de 3% (três por cento) sobre o valor estimado para o contrato, pela recusa injustificada do 
adjudicatário em executá-lo; 

d) suspensão temporária de participação em licitações e impedimento de contratar com o Município, no 
prazo de até 02 (dois) anos; 
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e) declaração de inidoneidade para contratar com a Administração Pública, até que seja promovida a 
reabilitação, facultado ao contratado o pedido de reconsideração da decisão da autoridade competente, no 
prazo de 10 (dez) dias da abertura de vistas ao processo. 

12.2 Após o devido processo legal, as penalidades serão aplicadas pela autoridade competente que deverá 
comunicar a Comissão Permanente de Licitação todas as ocorrências para fins de cadastramento e demais 
providências. 

12.2.1 Entende-se por autoridade competente a gestora da despesa executada. 

12.3 Os valores das multas aplicadas previstas nos subitens acima poderão ser descontados dos 
pagamentos devidos pela Administração. 

12.4 Da aplicação das penalidades definidas nas alíneas “a”, “b”, “c” e “d” do item 12.1, caberá recurso 
no prazo de (cinco) dias úteis, contados da intimação. 

12.4.1 Da aplicação da penalidade definida na alínea “e” do item 12.1, caberá pedido de reconsideração 
no prazo de 10 (dez) dias úteis, contados da intimação. 

12.5 O recurso ou pedido de reconsideração relativo às penalidades acima dispostas será dirigido à 
autoridade gestora da despesa, a qual decidirá o recurso no prazo de 05 (cinco) dias úteis e o pedido de 
reconsideração, no prazo de 10 (dez) dias úteis. 

12.6 Será aplicada multa de 5% (cinco por cento) do valor total da proposta aos licitantes que derem 
causa a tumulto durante a sessão pública de licitação ou ao retardamento dos trabalhos em razão de 
comportamento inadequado e atitudes injustificadas e infundadas de seus representantes. 

 

13. VIGÊNCIA 

13.1. A vigência do contrato será de 12 (doze) meses, a contar da data da assinatura do contrato, podendo 
ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos, até o limite de 60 (sessenta meses), na forma art. 57 da 
Lei Nº. 8.666/93 e alterações posteriores, com vistas à obtenção de preços e condições mais vantajosas 
para a Administração. 

 

14. FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO 

14.4. A gestão do objeto, voltadas às questões administrativas, tais como aspectos documentais, a 
necessidade de formalização dos termos aditivos relativos à alteração no projeto, prorrogação dos prazos, 
e outros, será realizado pelos seguintes servidores: Rômulo de Castro Martins (HPS), Luanda Piubello 
da Silva (DURL), Kátia Aparecida Pedretti (PAI), Andreia Assis Novais (CAPS), Cláudia Maria 
Morandi (DSB – CEO's), Cristina Márcia da Silva (DCE), Anna Paula Coelli Riani (DSCA), 
Juliane Caixeta de Oliveira (DSM). 

14.5. A fiscalização quanto ao cumprimento dos serviços elencados neste Termo de Referência serão 
realizados pelos seguintes servidores: Marcelo Leite de Paula Batista (HPS), Júlio César Oliveira 
(PAI), Angélica Caldi (DURL), Emiliani Reis Pereira (CAPS), Rozânia Rangel Gusmão e Paiva 
(DSB – CEO's), Alvanir Maria Nascimento Andrade (DCE), Rosilene Damasceno Rodrigues da 
Costa (DSCA) e Alexandra Márcia Moreira (DSM). 
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ANEXO I.A 

 
UNIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE 

 

UNIDADE ENDEREÇO CONTATO RESPONSÁVEL  
COLETA/ENTREG

A 

DHMUE 
HPS 

Departamento do 
Hospital Municipal de 
Urgência e Emergência 

Av.: Barão do Rio 
Branco, 3408 Alto dos 
Passos 

32 3690-8197 Rômulo de Castro 
Martins 

Todos os dias 

DURL Departamento da 
Unidade Regional Leste 

Av.: Brasil, 1150, 
Costa Carvalho 

32 3690-7763 ou 
7764 

Luanda Piubello 
da Silva 

Todos os dias 

PAI Pronto Antedimento 
Infantil 

Av.: Dos Andradas, 
508 Centro 

32 3690-8250 ou 
8178 

Kátia Aparecida 
Pedretti 

Todos os dias 

 

DCE 
Departamento de 
Clínicas Especializadas 

Rua Marechal 
Deodoro, 496 Centro – 
PAM Marechal 

32 3690-7456 ou 
7493 

Alvanir Maria 
Nascimento 
Andrade 

Segundas, Quartas e 
Sextas 

DSCA Departamento da 
Criança e Adolescente 

Rua São Sebastião, 
772/776 Centro 

32 3690-7144 Anna Paula Coelli 
Riani 

Terças e Quintas 

DSM 
Departamento da Saúde 
da Mulher 

Rua Marechal 
Deodoro, 496 Centro – 
PAM Marechal 

32 3690-7175 ou 
7136 

Juliane Caixeta de 
Oliveira Vieira 

Segundas, Quartas e 
Sextas 

 

CEO 
CENTRO 

Departamento de Saúde 
Bucal 

Rua Marechal 
Deodoro, 496 Centro – 
PAM Marechal 

32 3690-8589 ou 
7165 

Cristina Loures Segundas, Quartas e 
Sextas 

CEO 
NORTE 

Av.: Juscelino 
Kubstcheck, 5351 
Nova Era 

32 3690-7854 Aurea Maria 
Dolavale 

Quartas e Sextas 

CEO 
OESTE 

Rua Major Lino Lima, 
109, Marajoara 

32 3690-8448 Patrícia Almeida 
de Souza 

Terças e Quintas 

CEO SUL Av.: Ibitiguaia, 1130 
Santa Luzia 

32 3690-8566 Elizabeth Amorim Terças e Quintas 

COAPE Av.: Barão do Rio 
Branco, 3048 

32 3690-7642 ou 
7763 

Francisca Isabel 
Bousada Franco 

Segundas, Quartas e 
Sextas 

 

 CASA 
VIVA 

Centro de Atenção 
Psicossocial 

Rua Antônio José 
Martins, 100 Morro da 
Glória 

32 3690-7616 ou 
7720 

Cláudia Mara 
Oliveira Richa 

Terças e Quintas 

CAPS 
LESTE 

Rua Floriano Peixoto, 
746, Centro 

32 3690-7616 ou 
7720 

Janaina Carvalho 
Nogueira 

 

CAPS AD Rua Silva Jardim, 430 
Santa Helena 

32 3690-8549 ou 
8550 

Viviane de Souza Terças e Quintas 
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PREGÃO PRESENCIAL nº 088/2019 - SS 
 
 

ANEXO II  -   MODELO DE CREDENCIAMENTO 
 

A empresa ................................................................, inscrita no CNPJ sob nº ........................................., 
sediada na ............................................., cidade de .................................., estado ................., telefone(s) 
............................................................., e-mail para contato ............................................., neste ato 
representada pelo (a) Sr(a)  .................................., portador da cédula de identidade RG 
................................., residente e domiciliado na ................................, inscrito no CPF sob o nº 
................................................., detentor de amplos poderes para nomeação de representante para que lhe 
faça as vezes para fins licitatórios, confere-os à ................................................., portador da cédula de 
identidade RG ............................., e inscrito no CPF sob o nº .................................,  com o fim específico 
de representar a outorgante perante Prefeitura de Juiz de Fora, no Pregão Presencial nº 088/2019, 
podendo assim retirar editais, propor seu credenciamento e oferta em lances verbais em nome da 
representada, e ainda assinar atas, contratos de fornecimento de materiais ou prestação de serviços, firmar 
compromissos, enfim, todos aqueles atos que se fizerem necessários para o bom e fiel cumprimento do 
presente mandato. 
 
 
________________, ___ de ____________ de _____. 
 
____________________ 
Outorgante (reconhecer firma) 
____________________ 
Outorgado 
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PREGÃO PRESENCIAL nº 088/2019 - SS 

 
ANEXO III -  MODELO DA PROPOSTA COMERCIAL 

 
 
À 
Prefeitura de Juiz de Fora 
A/C: Sr. Pregoeiro 
Prezado Senhor, 
 

 
A sociedade (s) empresária (s) .................................., com sede na Rua/Av. ....................................., 
inscrita no CNPJ sob o nº .................................................., abaixo assinada por seu representante legal, 
interessada na participação do presente pregão, propõe os serviços do objeto deste ato convocatório, de 
acordo com a presente proposta comercial, nas seguintes condições: 
 

Item nº Objeto/ Descrição Quant. Valor Unit. Valor Total 
     

 
Global da proposta (R$) 

 Validade da proposta: .......................................................................................... 
 Declaramos que estamos de acordo com os termos do edital e acatamos suas determinações, bem 

como, informamos que nos preços propostos estão incluídos todos os custos, fretes, impostos, 
obrigações, entre outros.  

 
............................................... 
(local e data) 
 
............................................................ 
Assinatura, qualificação e carimbo 
(representante legal) 
 
• Declaração a ser emitida em papel timbrado, de forma que identifique a proponente. 
 

                Carimbo do CNPJ  



 
 

 

44 
 

PREGÃO PRESENCIAL nº  088/2019 - SS 
 

ANEXO IV 
 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA (ME) OU DE EMPRESA DE 
PEQUENO PORTE (EPP) 

 
 

 
 A empresa ...................................................................................., inscrita no CNPJ sob o nº 
...................................................., por intermédio de seu representante legal Sr.(a) 
.........................................................................., portador do Documento de Identidade nº 
....................................., inscrito no CPF sob o nº .................................. DECLARA, sob as penas da Lei, 
que cumpre os requisitos legais para qualificação como .......................................................... (incluir a 
condição da empresa: Microempresa (ME) ou Empresa de Pequeno Porte (EPP)), art. 3º da Lei 
Complementar nº 123/2006 e 2006 e Lei Municipal nº 12.211/2011 e que não está sujeita a quaisquer dos 
impedimentos do § 4º deste artigo, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos 
artigos 42 a 49 da citada lei. 
 
 
(       )  Declaramos possuir restrição fiscal no(s) documento(s) de habilitação e pretendemos utilizar o 
prazo previsto no art. 43, § 1º da Lei Complementar nº. 123/06, para regularização, estando ciente que, do 
contrário, decairá o direito à contratação, estando sujeita às sanções previstas no art. 81 da Lei Federal nº 
8.666/93. 
 
(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima) 
 
 
 
............................................... 
(local e data) 
 
............................................................ 
Assinatura, qualificação e carimbo 
(representante legal) 
 
• Declaração a ser emitida em papel timbrado, de forma que identifique a proponente. 
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PREGÃO PRESENCIAL nº  088/2019 - SS 

 
 

ANEXO V 
 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE HABILITAÇÃO E PLENO CONHECIMENTO 
 
 
 
 
A empresa ................................................................, inscrita no CNPJ sob nº ........................................., 
sediada na ............................................., cidade de .................................., estado ................., telefone(s) 
............................................................., e-mail para contato ............................................., neste ato 
representada pelo(a) Sr(a)  ….............................., portador da Carteira de Identidade nº ….........................  
e do CPF nº …................,  declara, sob as penas da Lei, que preenche plenamente os requisitos de 
habilitação estabelecidos no presente Edital do Pregão Presencial n° 088/2019, assim como tem pleno 
conhecimento do objeto licitado e anuência das exigências constantes do Edital e seus anexos. 
 
 
 
............................................... 
(local e data) 
 
............................................................ 
Assinatura, qualificação e carimbo 
(representante legal) 
 
• Declaração a ser emitida em papel timbrado, de forma que identifique a proponente. 
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PREGÃO PRESENCIAL nº  088/2019 - SS 

 
 

ANEXO VI  
 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE EMPREGADOR PESSOA JURÍDICA 
 
 
 
…....................................................................................................................., inscrito no CNPJ nº 
........................................................................., por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a) 
................................................................................................, portador da Carteira de Identidade nº 
..................................... e do CPF nº ............................................, DECLARA, sob as penas da Lei, em 
cumprimento ao disposto no inciso XXXIII, do art. 7º da Constituição da República, que não 
emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 
dezesseis anos. 
 
 
Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz  (      ) 
 
 
 
 
(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima) 
 
 
 
 
............................................... 
(local e data) 
 
............................................................ 
Assinatura, qualificação e carimbo 
(representante legal) 
 
• Declaração a ser emitida em papel timbrado, de forma que identifique a proponente. 
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PREGÃO PRESENCIAL   nº  088/2019 - SS 
 
 

ANEXO VII  - DECLARAÇÃO  DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO 
 

 
(Nome da empresa), sediada (endereço completo), inscrita no CNPJ/MF sob o nº …........................, por 
intermédio do seu representante legal o Sr.(a) …...................., portador da Carteira de Identidade nº 
….........................  e do CPF nº …................, DECLARA, sob as penas da lei, que não incorre em 
qualquer das condições impeditivas, especificando: 
 
1 - Que não foi declarada inidônea por ato do Poder Público; 
 
2 - Que não está impedida de transacionar com a Administração Pública; 
 
3 - Que não foi apenada com rescisão de contrato, quer por deficiência dos serviços prestados, quer por 
outro motivo igualmente grave, no transcorrer dos últimos 5 (cinco) anos; 
 
4 - Que não incorre nas demais condições impeditivas previstas no art. 9º da Lei Federal nº 8.666/93 
consolidada pela Lei Federal nº 8.883/94. 
 
E que, se responsabiliza pela veracidade e autenticidade dos documentos oferecidos, comprometendo-se a 
comunicar a PREFEITURA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA a ocorrência de quaisquer fatos 
supervenientes impeditivos da habilitação, ou que comprometam a idoneidade da proponente, nos termos 
do artigo 32, parágrafo 2º, e do artigo 97 da Lei 8.666/93, e suas alterações.  
 
 
............................................... 
(local e data) 
 
............................................................ 
Assinatura, qualificação e carimbo 
(representante legal) 
 
• Declaração a ser emitida em papel timbrado, de forma que identifique a proponente. 
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PREGÃO PRESENCIAL nº 088/2019 - SS 
 

ANEXO VIII  -  MINUTA DE CONTRATO 
 

CONTRATO QUE ENTRE SI FAZEM .................................................................. E A 
__________________________________. 
 
      ........................................................................, neste ato representado por seu 
..............................................., Sr. ....................................................., com interveniência do (a) Secretário 
(a) de ...................................................,  Sr. ................................................., doravante denominado 
MUNICÍPIO e a _____________________________ __________________ estabelecida à rua 
____________________________________ n. º ____, CNPJ nº ......................................, pelo seu 
representante infra-assinado Sr. ........................................., CPF nº ............................................, RG nº 
..............................................,  doravante denominada CONTRATADA, considerando o resultado do 
Pregão Presencial n° 088/2019, conforme consta do processo administrativo próprio nº 01719/2019, 
firmam o presente contrato, obedecidas as disposições da Lei nº 10.520/02, Decreto Municipal nº 
7.596/2002 e subsidiariamente a Lei nº 8.666/93, e as condições seguintes: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 
 
1.1 – É objeto deste instrumento a Prestação de serviços de lavanderia hospitalar, com cessão em 
comodato, 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, conforme  especificações constantes do Anexo I edital do Pregão Presencial nº 088/2019, o 
qual integra este termo independente de transcrição por ser de conhecimento das partes. 
 

1.2 A prestação de serviços de lavanderia hospitalar realizar-se-á mediante a utilização das dependências 
da Contratada (lavanderia externa), onde a roupa será processada e entregue aos diversos Departamentos 
da Secretaria de Saúde. 

1.3 O objeto inclui a coleta e o transporte da roupa suja do setor de expurgo das Unidades até as 
dependências da Contratada; recebimento e lavagem da roupa suja na lavanderia; secagem e calandragem 
da roupa limpa; separação e transporte da roupa limpa à rouparia ou setor das unidades responsáveis pela 
centralização e distribuição do enxoval aos setores da unidade. A Contratada deverá possuir lavanderia 
própria para processamento da roupa, dotada de condições a suprir a necessidade de desinfecção, 
higienização, acondicionamento e guarda de toda a roupa processada, de modo que garanta a qualidade 
dos serviços prestados, bem como a remoção e entrega da roupa por meio de veículos adequados. 
 
 
CLÁUSULA SEGUNDA - DO PREÇO E DA FORMA DE PAGAMENTO 
 
2.1 - O presente contrato tem o valor global de R$_________(___________) conforme lance vencedor 
registrado em Ata de Realização do Pregão, que integra o presente instrumento e que é de pleno 
conhecimento das partes, sendo os valores unitários os seguintes:  
 

Item Quant. Descrição Valor unitário Marca 
   R$   

 
2.1.1 - O MUNICÍPIO pagará mensalmente, à Contratada o valor correspondente à parcela do contrato 
executada no mês, conforme nota Fiscal, observados os preços unitários registrados na Ata de realização 
do Pregão/Mapas de Apuração. 
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2.2 - Os pagamentos serão efetuados em até 30 (trinta) dias e efetuado pela Unidade Requisitante, 
creditado em favor do fornecedor, através de ordem bancária contra a entidade bancária indicada pelo 
mesmo, em que deverá ser efetivado o crédito. 
 
2.2.1. Os pagamentos serão efetuados  mediante depósito na seguinte conta bancária da CONTRATADA: 
 

 Banco:    ______________________________ 
 Agência: ______________________________ 
.      Conta:     ______________________________ . 

 
2.3. Para efeito de cada pagamento a nota fiscal/fatura deverá estar acompanhada da autorização de uso 
da nota fiscal eletrônica, em duas vias emitidas através do site www.nfe.fazenda.gov.br, digitando a chave 
de acesso descrita no DANFE. 
 
2.3.1. No caso da não apresentação da documentação de que trata o item  2.3. ou estando o objeto em 
desacordo com as especificações e demais exigências do contrato, fica a Unidade Requisitante autorizada 
a efetuar o pagamento, em sua integralidade, somente quando forem processadas as alterações e 
retificações determinadas, sem prejuízo da aplicação, ao fornecedor, das penalidades previstas. 
 
2.3.2.  A Unidade Requisitante poderá descontar do pagamento importâncias que, a qualquer título, lhes 
sejam devidas pelo fornecedor, por força da contratação. 
 
2.3.3. Quando ocorrer a situação prevista no item 2.3.2, não correrá juros ou atualizações monetárias de 
natureza qualquer, sem prejuízo de outras penalidades previstas. 
 
2.3.4. Os  documentos de cobrança deverão ser corretamente emitidos e no caso de incorreções serão 
devolvidos, e o prazo para o pagamento contar-se-á da data de reapresentação da nota fiscal 
eletrônica/fatura. 
 
2.4 - As Notas Fiscais deverão ser emitidas em moeda corrente do país. 
 
2.4.1. Juntamente com a nota fiscal, a contratada deverá apresentar o certificado de regularidade do 
FGTS, CND do INSS. 
 
2.5 - Na eventualidade de aplicação de multas, estas deverão ser liquidadas simultaneamente com parcela 
vinculada ao evento cujo descumprimento der origem à aplicação da penalidade. 
 
2.6 - O CNPJ da contratada constante da nota fiscal e fatura deverá ser o mesmo da documentação 
apresentada no procedimento licitatório, salvo disposições contidas na IN nº  024/2010 da SRCI/SSCI. 
 
2.7- No ato de retirada da Nota de Empenho, o fornecedor deverá fornecer os dados bancários (banco, 
agência e nº da conta) para depósitos referentes aos pagamentos, conforme exigência do SIAFEM. 
 
2.8 - Nenhum pagamento será efetuado ao proponente vencedor enquanto pendente de liquidação 
quaisquer obrigações financeiras que lhe foram impostas, em virtude de penalidade ou inadimplência, 
sem que isso gere direito ao pleito de reajustamento de preços ou correção monetária. 
 
2.9. O ISSQN se devido será recolhido, na forma do Código Tributário Municipal vigente, Lei nº 10.354, 
de 17.12.2002, e da Lei 10.630 de 30.12.03, caso não haja comprovação do recolhimento junto ao 
Município sede da contratada.  
 
2.10 - Dotação Orçamentária: As despesas decorrentes da presente licitação correrão por conta da dotação 
nº ................................................................................................. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA - DO CONTRATO E DO PRAZO  
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3.1 - O contrato regular-se-á, no que concerne a sua alteração, inexecução ou rescisão, pelas disposições 
da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1.993 observadas suas alterações posteriores, pelas disposições do 
Edital e pelos preceitos do direito público. 
 
3.2  - O contrato poderá, com base nos preceitos de direito público, ser rescindido pela autoridade gestora 
da despesa a todo e qualquer tempo, independentemente de interpelação judicial ou extrajudicial, 
mediante simples aviso, observadas as disposições legais pertinentes. 
 
3.3  - Farão parte integrante do contrato as condições previstas no Edital e na proposta apresentada pelo 
adjudicatário. 
 
3.4.  O contrato terá vigência de 12 (doze) meses a contar de sua assinatura, podendo ser prorrogado, nos 
termos do art. 57, II da Lei nº 8.666/93, desde que a proposta continue se mostrando a mais vantajosa para 
a Administração, satisfeitos os demais requisitos das normas pertinentes. 
 
3.4.1. A Contratada terá 05 (cinco) dias a contar da data da formalização do contrato para assumir 
a execução do serviço. 
 
3.5. Do reajuste do contrato: 
 
3.5.1 – O contrato poderá ter o seu valor reajustado, desde que seja observado o interregno mínimo de 
01(um) ano, a contar da data da proposta, ou da data do orçamento a que a proposta se referir, conforme 
disposto no Decreto Municipal nº 8.542, de 09 de maio de 2005. 

 
3.5.2 – Para o reajuste do contrato será adotado como indicador o Índice de Preços ao Consumidor Amplo 
– IPCA, calculado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE, conforme disposto no 
Decreto Municipal nº 8.542, de 9 de maio de 2005. 
 
3.5.3. O valor pactuado poderá ser revisto mediante solicitação da contratada, com vistas a restabelecer a 
equação econômico-financeira do contrato, na forma do inc. II, da alínea “d”, do art. 65, da Lei nº. 
8.666/93. 
 
3.5.4. As eventuais solicitações deverão fazer-se acompanhar de comprovação de superveniência do fato 
imprevisível ou previsível, porém de consequências incalculáveis, bem como da demonstração analítica 
de seu impacto nos custos do Contrato. 
 

 
CLÁUSULA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES 
 
4.1 – Da Unidade Requisitante: 

4.1.1 Exercer a fiscalização dos serviços por técnicos especialmente designados. 

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

4.1.3 Disponibilizar área para retirada – expurgo, entrega e armazenamento do enxoval a ser fornecido, de 
acordo com a legislação aplicável vigente. 

4.1.4 Inspecionar os materiais de consumo, os produtos químicos empregados no processamento das 
roupas, a qualidade do processamento e integridade do enxoval da Unidade. 

4.1.5 Notificar a Contratada de qualquer irregularidade encontrada no fornecimento dos serviços. 

4.1.6 Efetuar os pagamentos devidos, no prazo contratual e de acordo com o estabelecido no contrato. 
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4.1.7 Facilitar por todos seus meios o exercício das funções da Contratada, dando-lhes acesso às suas 
instalações, promovendo o bom entendimento entre seus funcionários e os empregados da Contratada e 
cumprindo suas obrigações estabelecidas no contrato. 

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

4.1.9 Orientar a equipe de saúde a tomar cuidado para evitar que objetos perfurocortantes, instrumentos 
ou outros artigos que possam causar danos aos envolvidos ou aos equipamentos sejam deixados junto 
com a roupa suja nos sacos de coleta utilizando-se para este fim do instrumento para acompanhamento da 
sua evolução. 
4.1.10 - Efetuar o pagamento a contratada por meio de crédito em conta corrente bancária, mediante a 
apresentação da respectiva nota fiscal eletrônica, devidamente discriminada e acompanhada de duas vias 
da correspondente certificação eletrônica emitida através da chave de  acesso, www.nfe.fazenda.gov.br.  

 
4.2 - Da Sociedade Empresária Vencedora: 
 

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

4.2.2 Possuir capacidade técnica operativa e profissional – equipe técnica para o processamento das 
roupas hospitalares, de modo a manter o abastecimento adequado e as condições necessárias para 
desinfecção, higienização, acondicionamento de toda a roupa processada de maneira a garantir a 
qualidade dos serviços prestados, bem como a retirada e entrega da roupa por meio de veículos 
adequados; 

4.2.3 Por sua conta e responsabilidade exclusiva, fornecer toda mão de obra capacitada e necessária, 
instalações, máquinas e equipamentos, produtos químicos e insumos para execução dos serviços ora 
contratados; 

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

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

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

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

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

4.2.9 Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, resultantes da 
execução do contrato, conforme exigência legal. 

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

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

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

4.2.13 Nomear encarregados responsáveis pelos serviços, com a missão de garantir o bom andamento dos 
trabalhos. Estes encarregados terão a obrigação de reportarem-se, quando houver necessidade, ao 
preposto dos serviços do Contratante e tomar as providências pertinentes; 

4.2.14 Submeter-se à fiscalização permanente dos executores do contrato, designados pelo Contratante; 
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4.2.15 Reparar, corrigir, remover, refazer ou substituir às suas expensas, no total ou em parte, os serviços 
prestados em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da sua execução; 

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

4.2.17 Ter ciência que por descumprimento total ou parcial da obrigação contratada e assumida serão 
aplicadas à Contratada as penalidades previstas no ato convocatório e na legislação pertinente; 

4.2.18 Reconhecer que os casos omissos serão analisados pelos representantes legais das partes, sem que 
haja prejuízo para nenhuma destas, tendo por base o que dispõe a legislação vigente e aplicável à espécie; 

4.2.19 Manter em rigorosa pontualidade o pagamento de seus empregados e demais encargos decorrentes 
do contrato de trabalho, inclusive quanto às anotações das respectivas Carteiras de trabalho e Previdência 
Social; 

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

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

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

4.2.23 O empregado da Contratada deve estar capacitado para a execução das suas atividades no que se 
refere aos aspectos técnicos e operacionais, à legislação, às novas tecnologias, à prevenção e controle de 
infecção e a segurança e saúde ocupacional. O treinamento do trabalhador do serviço de processamento 
de roupas deve conter noções fundamentais sobre a exposição aos agentes químicos, biológicos e físicos. 

4.2.24 Apresentar, quando da contratação, alvará sanitário/ licença de funcionamento da Lavanderia 
Hospitalar, emitido(a) pelo órgão de vigilância sanitária estadual ou municipal competente, conforme 
exigido pela Lei Federal nº 9.782, de 26 de janeiro de 1999 e Lei Federal nº 6.437, de 20 de agosto de 
1977. 

4.2.25 Informar mensalmente ao Contratante a quantidade de instrumentos, perfurocortantes e outros 
artigos encaminhados junto com a roupa a ser processada. 

 
CLÁUSULA QUINTA – DA DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E DA FISCALIZAÇÃO/ 
ACOMPANHAMENTO 
 

5.1 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 – 2009. 

5.2 O processamento das roupas hospitalares será executado nas instalações (lavanderia) da Contratada. 

5.3 O processamento das roupas hospitalares abrange todas as etapas pelas quais as roupas passam, desde 
sua utilização até seu retorno em ideais condições de reuso, quais sejam: 

Coleta da roupa suja no setor de expurgo da Unidade; 

Pesagem e Retirada da roupa suja; 

Transporte da roupa suja para as dependências da Contratada; 

Recebimento, separação e classificação da roupa suja na lavanderia; 

Lavagem da roupa suja; 

Secagem e calandragem da roupa limpa; 

Reparo e reaproveitamento de peças danificadas; 

Separação e embalagem da roupa limpa; 
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Transporte e entrega da roupa limpa da lavanderia para as Unidades de Saúde. 

5.4 Coleta da roupa suja no setor de expurgo de cada Unidade de Saúde: 

5.4.1 Para a efetiva execução dos serviços de coleta e recebimento de roupas hospitalares, a Contratada 
deverá disponibilizar em cada Unidade hospitalar SSUE e SSRA/SS, conforme anexo I, sem ônus para o 
Contratante: 

Balança com marca de verificação do Inmetro, conforme legislação vigente, sendo: 

HPS: 02 (duas) balanças digitais; 

Demais Unidades de Saúde: 01 (balança) mecânica manual para cada uma. 

Contêineres com tampa lavável; 

 Sacos hampers de tecido ou de plásticos descartáveis conforme definição do Contratante. Caso o 
saco hamper a ser utilizado seja o de tecido, o seu peso deve ser descontado do total de roupas para 
efeitos de pagamento; 

Carros prateleiras ou do tipo gaiolas 

5.4.1.1 A coleta será feita no setor de expurgo das Unidades SSUE e SSRA, por funcionários da 
Contratada devidamente treinados, uniformizados, e equipados com os EPIs – Equipamentos de Proteção 
Individual, conforme determina o Manual de Processamento de Roupas de Serviço de Saúde: Prevenção e 
Controle de Risco da Agência Nacional de Vigilância Sanitária – 2009. A cor do uniforme utilizado para 
coleta de roupa suja deve ser diferente da cor do uniforme utilizado para distribuição de roupa limpa; 

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

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

5.4.1.4 Os sacos hampers devem ser identificados de acordo com a unidade geradora, com o objetivo de 
identificar problemas setoriais com o manejo das roupas e providenciar a devolução de objetos ou 
resíduos sólidos de saúde, quando encontrados; 

5.4.1.5 A periodicidade de retirada da roupa deverá ser no mínimo 1 (uma) vez ao dia, em horário 
estabelecido pelo Contratante ou em outra periodicidade estabelecida pelo Contratante de forma a cobrir a 
necessidade de roupas limpas, inclusive aos domingos e feriados, conforme especificado no Anexo I. 

5.4.1.6 O deslocamento da roupa suja até o veículo que a transportará até as dependências da Contratada 
deverá ser feito por meio da “rota de roupa suja”, observando-se que em hipótese alguma haja cruzamento 
entre roupa limpa e roupa suja. 

5.4.2 Pesagem e retirada da roupa suja: 

5.4.2.1 O controle da roupa suja será efetuado pelo funcionário designado pelo Contratante em conjunto 
com a Contratada. A roupa deverá ser pesada pela Contratada na presença do funcionário do Contratante; 

5.4.2.2 DEVERÁ SER ELABORADO UM RELATÓRIO DIÁRIO PELA CONTRATADA, 
INFORMANDO O NÚMERO DE SACOS RECOLHIDOS E O PESO TOTAL DOS MESMOS, 
ASSIM COMO O PESO TOTAL DA ROUPA RETIRADA NO DIA, em kg, e a anotação das 
ocorrências, se houver. Este relatório deverá ser aprovado pelo funcionário do Contratante; 

5.4.2.3 O relatório acima deverá ser emitido em 02 (duas) vias datadas, conferidas e assinadas pelos 
responsáveis da Contratada e do Contratante. Uma das vias deverá ficar com o responsável do 
Contratante; 

5.4.2.4 Caso exista diferença entre a quantidade de roupas apurada pelo Contratante e pela Contratada, 
utilizar-se-á aquela apurada pelo Contratante para efeitos de pagamento. 

5.4.3 Transporte da roupa suja para as dependências da Contratada: 

5.4.3.1 O transporte da roupa suja do Contratante até as dependências de cada Unidade de Saúde, 
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conforme Anexo I.A, da Contratada deverá ser feito por veículo adequado devidamente adaptado à 
natureza da carga; 

5.4.3.2 A Contratada tem a obrigação de manter o veículo em bom estado e realizar a manutenção 
preventiva e corretiva que se julgue necessária para o bom funcionamento do mesmo e para a prevenção 
de potenciais acidentes. 

5.4.4 Recebimento, separação e classificação da roupa suja na lavanderia: 

5.4.4.1 O recebimento e acondicionamento da roupa suja na lavanderia devem obedecer aos 
procedimentos constantes no Manual de Processamento de Roupas de Serviço de Saúde: Prevenção e 
Controle de Risco da Agência Nacional de Vigilância Sanitária – 2009. 

5.4.4.2 A roupa suja deverá ser separada seguindo critérios e técnicas estabelecidas de acordo com o tipo 
de tecido e tipo de sujidade; 

5.4.4.3 O funcionário que faz a separação da roupa deve usar os EPIs – Equipamentos de Proteção 
individual – conforme determina o Manual de Processamento de Roupas de Serviço de Saúde: Prevenção 
e Controle de Risco da Agência Nacional de Vigilância Sanitária – 2009; 

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

5.4.4.5 Nessa área deve ser provido um recipiente rígido, resistente à ação de punctura, com tampa 
vedante, para o descarte de material perfurocortante e outro recipiente com capacidade de contenção de 
líquidos e resistente à ruptura para o descarte de material infectante, como peças anatômicas, que 
porventura sejam encontrados junto com a roupa suja; 

5.4.4.6 Localizar e retirar objetos estranhos que possam estar junto com a roupa, segregar o material, 
acondicionar em recipiente próprio com rótulo contendo identificação do material e do serviço de saúde 
gerador e encaminhar para a unidade de origem desses materiais para que seja feita a segregação e 
acondicionamento do resíduo de acordo com a classificação. 

5.4.5 A lavagem das roupas: 

5.4.5.1 A Contratada deverá utilizar o processo preconizado pela ANVISA e no Manual de 
Processamento de Roupas de Serviço de Saúde: Prevenção e Controle de Risco da Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária – 2009; 

5.4.5.2 Os custos advindos do consumo de produtos químicos e demais insumos do processo de lavagem 
são de responsabilidade da Contratada; 

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

5.4.5.4 A Contratada deverá apresentar separadamente as formulações do processo de lavagem, 
descrevendo a operação de dosagem dos produtos, de tempo de lavagem e temperatura da água, e dos 
procedimentos a serem realizados para: sujeira pesada – sangue, fezes, vômitos e outras sujidades 
proteicas; sujeira leve – sem presença de fluidos corpóreos, sangue ou produtos químicos; 

5.4.5.5 As dosagens dos produtos a serem utilizados deverão seguir rigorosamente as instruções do 
fabricante, visando à garantia do serviço executado; 

5.4.5.6 Um ciclo completo de lavagem de roupa com sujidade pesada deve incluir: umectação, enxágue 
inicial, pré-lavagem, lavagem, alvejamento, enxágues, acidulação e amaciamento. 
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5.4.5.7 A roupa com sujidade leve está liberada das primeiras etapas do processamento, quais sejam: 
umectação, primeiros enxágues e pré-lavagem, sendo seu ciclo iniciado já na etapa de lavagem. 

5.4.6 Secagem e calandragem da roupa limpa: 

5.4.6.1 A roupa deverá ser seca com a utilização de equipamentos que melhor se ajustem ao tipo de roupa 
e estrutura do tecido; 

5.4.6.2 Toda roupa limpa deverá ser calandrada ou prensada a vapor, à exceção das felpudas e roupas 
cirúrgicas que deverão ser entregues dobradas tecnicamente; 

5.4.6.3 As roupas cirúrgicas deverão ser embaladas e empacotadas prontas para o processo de 
esterilização. A Contratada deverá apresentar sua metodologia de execução sempre atualizada e 
modernizada para análise do Contratante. 

5.4.7 Reparo e reaproveitamento de peças danificadas: 

5.4.7.1 As peças danificadas, desgastadas, mas ainda dentro do padrão de aceitabilidade definido pelo 
Contratante, serão reparadas por costureiras da Contratada; 

5.4.7.2 As peças que não se apresentarem de acordo com os padrões aceitos pelo Contratante deverão ser 
separadas, devolvidas, e a relação das mesmas arroladas em 02 (duas) vias, para o setor de hotelaria ou 
departamento responsável de cada Unidade do Contratante, constando discriminação, quantidade e 
justificativa. 

5.4.8 Separação e embalagem das roupas limpas: 

5.4.8.1 Na fase final do processamento das roupas, estas devem ser dobradas e embaladas com filme 
plástico ou embalagens que preservem a qualidade e higiene dos produtos entregues ou de acordo com as 
necessidades do Contratante; 

5.4.8.2 Cabe a cada Unidade da Secretaria de Saúde definir como deverão ser entregues as embalagens de 
roupa limpa. As peças de Unidades que contenham conjuntos, deverão ser entregues agrupadas, conforme 
determinação do Contratante. 

5.4.8.3 Os custos com embalagens são de responsabilidade da Contratada. 

5.4.9 Transporte da roupa limpa da lavanderia para as Unidades Contratantes: 

5.4.9.1 A roupa limpa deverá ser transportada à Unidade Contratante em veículo adequado devidamente 
adaptado à natureza da carga. O veículo deve estar devidamente higienizado para evitar a contaminação 
da roupa limpa, em conformidade com a legislação vigente; 

5.4.9.2 A Contratada tem a obrigação de manter o veículo em bom estado e realizar a manutenção 
preventiva e corretiva que se julgue necessária para o bom funcionamento do mesmo e prevenção de 
potenciais acidentes. 

5.4.10 A entrega da roupa limpa à rouparia da Unidade: 

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

5.4.10.2 A roupa processada deve ser entregue junto à rouparia das Unidades SSUE e SSRA, separada 
por tipos de peças e natureza de uso, de acordo com as necessidades da Unidade; 

5.4.10.3 O transporte da roupa limpa deverá ser realizado em carro fechado ou, no caso da roupa 
embalada em sacos plásticos e/ou tecido, essa poderá ser transportada em carros abertos; 

5.4.10.4 Quando da entrega da roupa processada, esta deverá ser pesada na presença de um empregado da 
Contratada e outro do Contratante. O peso da roupa limpa não deverá ser inferior ao peso do mesmo lote 
de roupa suja multiplicado por (1 menos o índice de sujidade definido pela Unidade Contratante). Os 
valores desse índice devem ser 15%; 

5.4.10.5 As roupas limpas, quando de sua entrega, deverão vir acompanhadas de relatório contendo uma 
relação geral, na qual conste o rol da roupa entregue: número total de cada peça e peso da roupa limpa, 
assim como a anotação de ocorrências, se houver; 
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5.4.10.6 Os relatórios acima especificados deverão ser emitidos em 02 (duas) vias, conferidas e assinadas 
pelos responsáveis de cada Unidade da Contratada e do Contratante. Uma das vias deverá ficar com o 
responsável do Contratante; 

5.4.10.7 As roupas entregues, diariamente, deverão ser devidamente acondicionadas, conforme normas de 
biossegurança, sob supervisão da C.C.I.H. 

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

5.4.10.9 Cabe a cada Unidade da Contratada proceder à inspeção das roupas limpas a serem entregues. 

5.5 Além das atividades primárias, deverão ser realizadas a higienização do ambiente e de seus 
equipamentos, ações voltadas à prevenção de riscos e à saúde dos trabalhadores, assim como a 
manutenção dos equipamentos. 

5.6 A Contratada deverá se responsabilizar pela adequação dos processos de lavagem utilizados, sempre 
que comprovadamente se fizer necessário, e sem ônus para o Contratante. 

5.7 Fica reservado ao Contratante o direito de visitas às dependências da Contratada, para a supervisão, 
sempre que julgar necessário, devendo agendar vistorias técnicas, podendo utilizar instrumento 
disponibilizado pela ANVISA para esta finalidade. 

5.8 Caberá à Contratada a devolução de roupas e objetos, de propriedade das Unidades de Saúde ou dos 
pacientes, que porventura forem misturados à roupa hospitalar. Estes objetos deverão ser devolvidos ao 
serviço de enfermagem, por meio de protocolo. 

5.9 Ficam a cargo da Contratada as despesas com a correta destinação dos resíduos sólidos, segundo 
legislação vigente. Os resíduos sólidos de saúde eventualmente encontrados junto com as roupas devem 
ser segregados, acondicionados e devolvidos para o serviço de saúde gerador, em recipiente adequado e 
com rótulo contendo identificação do material e do serviço de saúde gerador, em conformidade com a 
RDC n° 6, de 30/01/2012 e com o Manual de Processamento de Roupas de Serviço de Saúde: Prevenção 
e Controle de Risco, 2009, ambos da ANVISA – Agência Nacional de Vigilância Sanitária. 

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

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

5.12 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, 2009 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, 
conforme preconiza o controle de infecção, no momento do recolhimento da roupa, porém, ao abrir portas 
ou apertar botão de elevador, deve fazê-lo sem luva. É obrigatório o banho com troca de roupa, ao 
término do trabalho, para todos os trabalhadores da área suja. 

b) Na separação, as peças de roupa devem ser cuidadosamente abertas, puxando-as pelas pontas sem 
apertar, para a verificação e retirada de objetos estranhos, como instrumentais, artigos perfurocortantes, 
de uso pessoal, tecidos humanos, entre outros, provenientes da unidade geradora e que foram 
encaminhados misturados com a roupa suja. Além disso, devem ser manuseadas com o mínimo de 
agitação. 

c)A frequente higienização das mãos pelo pessoal que manuseia roupa suja é essencial para a prevenção 
de infecções. 
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d) 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. 

e) É recomendável a utilização de proteção para os pés ou sapatos e de estrados na área de alimentação da 
calandra para evitar que lençóis e outras peças grandes entrem em contato com o piso. 

f) A roupa limpa deve ser manuseada somente quando necessário e com prévia higienização das mãos. 

g) A roupa limpa não deve ser transportada manualmente, pois poderá ser contaminada com 
microrganismos presente nas mãos ou roupas dos profissionais. 

h) Tanto na área suja quanto na área limpa da unidade de processamento é obrigatória a instalação de 
lavatórios ou pias para higienização das mãos. 

I) Na manipulação dos saneantes, principalmente em unidades de processamento de roupas que não 
possuem sistema automatizado de dosagem e distribuição dos saneantes, é fundamental o uso de 
equipamentos de proteção individual e que sejam seguidas as orientações quanto aos riscos químicos. 

j) Os trabalhadores da unidade de processamento de roupas hospitalares devem receber constantemente 
orientações referentes ao modo de transmissão de doenças e controle de infecções. 

l) A segurança do ambiente da unidade de processamento de roupas está ligada à sua área física, à 
manutenção dos equipamentos, às máquinas e sistemas, ao controle dos riscos físicos (temperatura 
ambiental, ruído, vibração, níveis de iluminação, umidade e ventilação), ao controle da exposição aos 
produtos químicos utilizados, à ergonomia, e aos agentes biológicos provenientes da roupa suja, de 
instrumentos e de resíduos de serviços de saúde que porventura venham misturados à mesma. 

5.13 Cabe à Contratada submeter à apreciação do Contratante o resultado final do processamento, para 
avaliação da eficiência e eficácia dos processos utilizados. 

5.14 Deve a Contratada apresentar listagem de seus fornecedores, produtos e marcas utilizados, com 
fichas técnicas, no ato da assinatura do Contrato e sempre que solicitado pelo Contratante. 

5.15 É responsabilidade da Contratada 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; 

Descrição da barreira de contaminação entre a área contaminada e a área limpa; 

Fluxograma da roupa na lavanderia; 

Descrição de uniformes; 

Descrição de EPIs; 

Descrição dos procedimentos da empresa em relação à saúde dos seus funcionários, tais como: programa 
médico de prevenção, vacinação, orientação, tratamentos, etc.; 

Conteúdo programático do programa de desenvolvimento de capacitação profissional; 

Tempo aplicado no processamento das roupas; 

Descrição das rotinas de limpeza da lavanderia, bem como, a frequência com que ocorrerá o evento; 

Descrição dos equipamentos utilizados para circulação das roupas nas dependências das unidades; 

Descrição, passo a passo, dos processos de lavagem, para cada tipo de roupa e grau de sujidade. 

5.16 Deverá a Contratada apresentar semestralmente laudo com os resultados dos: 

Testes bacteriológicos do meio ambiente e da água de abastecimento da lavanderia; 

Testes de PH de produtos, exigência para aqueles prestadores que produzem seus próprios produtos, e da 
água. 
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5.17 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. 

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

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

5.20 Manter registro da caldeira, caso o serviço possua, conforme preconiza a NR 13 do Ministério do 
Trabalho e Emprego, que compõe a Portaria nº 3.214 de 08/06/78 e suas alterações. 

5.21 Manter registro e aprovação nos órgãos competentes (meio ambiente, defesa civil, prefeitura, entre 
outros). 

5.22 Manter alvará sanitário e licença de funcionamento da Unidade de Processamento de Roupas do 
Licitante, emitido(a) pelo órgão de vigilância sanitária estadual ou municipal competente, conforme 
exigido pela Lei Federal nº 9.782, de 26 de janeiro de 1999 e Lei Federal nº 6.437, de 20 de agosto de 
1977. 
 
 
5.23   DA FISCALIZAÇÃO E  ACOMPANHAMENTO  
 

5.23.1.  Observado o disposto no artigo 67 da lei federal 8.666/93, o acompanhamento, a fiscalização,  o 
recebimento e a conferência dos serviços entregues será realizada pela Unidade Requisitante ou no caso 
de substituição, pelo que for indicado pelo gestor da Unidade Requisitante.  
 
5.23.2. A Unidade Requisitante   atestará, no documento fiscal correspondente, a prestação dos serviços 
nas condições exigidas, constituindo tal atestação requisito para a liberação dos pagamentos ao 
fornecedor. 
 

5.23.2.1. O recebimento definitivo do objeto deste contrato, somente se efetivará com a atestação referida 
no item anterior. 

 

5.23.2.2. A gestão do objeto, voltadas às questões administrativas, tais como aspectos documentais, a 
necessidade de formalização dos termos aditivos relativos à alteração no projeto, prorrogação dos prazos, 
e outros, será realizado pelos seguintes servidores: Rômulo de Castro Martins (HPS), Luanda Piubello 
da Silva (DURL), Kátia Aparecida Pedretti (PAI), Andreia Assis Novais (CAPS), Cláudia Maria 
Morandi (DSB – CEO's), Cristina Márcia da Silva (DCE), Anna Paula Coelli Riani (DSCA), 
Juliane Caixeta de Oliveira (DSM). 

 

5.23.2.3. A fiscalização quanto ao cumprimento dos serviços elencados neste Termo de Referência serão 
realizados pelos seguintes servidores: Marcelo Leite de Paula Batista (HPS), Júlio César Oliveira 
(PAI), Angélica Caldi (DURL), Emiliani Reis Pereira (CAPS), Rozânia Rangel Gusmão e Paiva 
(DSB – CEO's), Alvanir Maria Nascimento Andrade (DCE), Rosilene Damasceno Rodrigues da 
Costa (DSCA) e Alexandra Márcia Moreira (DSM). 
 
 
CLÁUSULA SEXTA - DAS PENALIDADES  
 

6.1 Os casos de inexecução do objeto conforme edital, erro de execução, execução imperfeita, atraso 
injustificado e inadimplemento contratual, sujeitará o proponente contratado às penalidades previstas no 
Art. 87 da Lei 8.666/93, das quais destacam-se: 
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a) advertência; 

b) multa de 0,05% (cinco centésimos por cento) do valor do contrato, por dia de atraso injustificado na 
execução do mesmo, observado o prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis; 

c) multa de 3% (três por cento) sobre o valor estimado para o contrato, pela recusa injustificada do 
adjudicatário em executá-lo; 

d) suspensão temporária de participação em licitações e impedimento de contratar com o Município, no 
prazo de até 02 (dois) anos; 

e) declaração de inidoneidade para contratar com a Administração Pública, até que seja promovida a 
reabilitação, facultado ao contratado o pedido de reconsideração da decisão da autoridade competente, no 
prazo de 10 (dez) dias da abertura de vistas ao processo. 

6.2 Após o devido processo legal, as penalidades serão aplicadas pela autoridade competente que deverá 
comunicar a Comissão Permanente de Licitação todas as ocorrências para fins de cadastramento e demais 
providências. 

6.2.1 Entende-se por autoridade competente a gestora da despesa executada. 

6.3 Os valores das multas aplicadas previstas nos subitens acima poderão ser descontados dos 
pagamentos devidos pela Administração. 

6.4 Da aplicação das penalidades definidas nas alíneas “a”, “b”, “c” e “d” do item 6.1, caberá recurso no 
prazo de (cinco) dias úteis, contados da intimação. 

6.4.1 Da aplicação da penalidade definida na alínea “e” do item 6.1, caberá pedido de reconsideração no 
prazo de 10 (dez) dias úteis, contados da intimação. 

6.5 O recurso ou pedido de reconsideração relativo às penalidades acima dispostas será dirigido à 
autoridade gestora da despesa, a qual decidirá o recurso no prazo de 05 (cinco) dias úteis e o pedido de 
reconsideração, no prazo de 10 (dez) dias úteis. 

5.6 Será aplicada multa de 5% (cinco por cento) do valor total da proposta aos licitantes que derem causa 
a tumulto durante a sessão pública de licitação ou ao retardamento dos trabalhos em razão de 
comportamento inadequado e atitudes injustificadas e infundadas de seus representantes. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS RECOMENDAÇÕES – BOAS PRÁTICAS AMBIENTAIS 

 

7.1 Elaborar e manter um programa interno de treinamento de seus empregados para redução de consumo 
de energia elétrica, consumo de água e redução de produção de resíduos sólidos, observadas as normas 
ambientais vigentes. 

 

7.2 Uso Racional da Água 

7.2.1 Capacitar parte do seu pessoal quanto ao uso da água. Essa capacitação poderá ser feita por meio do 
CURSO VIRTUAL oferecido pela SABESP. Os conceitos deverão ser repassados para equipe por meio 
de multiplicadores; 

7.2.2 Manter critérios especiais e privilegiados para aquisição e uso de equipamentos e complementos que 
promovam a redução do consumo de água. 

 

7.3 Uso Racional da Energia Elétrica 
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7.3.1 Manter critérios especiais e privilegiados para aquisição de produtos e equipamentos que 
apresentem eficiência energética e redução de consumo; 

7.3.2 Verificar se existem vazamentos de vapor ou ar nos equipamentos, sistema de proteção elétrica e as 
condições de segurança de extensões elétricas; 

7.3.3 Realizar verificações e, se for o caso, manutenções periódicas nos seus aparelhos e equipamentos 
elétricos. 

 

7.4 Redução de Produção de Resíduos Sólidos 

7.4.1 Promover a implantação de Programa de Coleta Seletiva de Resíduos Sólidos, colaborar de forma 
efetiva no desenvolvimento das atividades do programa interno de separação de resíduos sólidos, em 
recipientes para coleta seletiva nas cores internacionalmente identificadas; 

7.4.2 No Programa de Coleta Seletiva de Resíduos Sólidos, a Contratada deverá observar as seguintes 
regras: 

a) MATERIAIS NÃO RECICLÁVEIS 

São todos os materiais que ainda não apresentam técnicas de reaproveitamento e são denominados 
REJEITOS, como: lixo de banheiro (papel higiênico e lenço de papel); cerâmicas, pratos, vidros 
pirex e similares; trapos e roupas sujas; toco de cigarro, cinza e ciscos (segregados e 
acondicionados separadamente para destinação adequada); acrílico; lâmpadas fluorescentes 
(acondicionadas em separado); papéis plastificados, metalizados ou parafinados; papel-carbono e 
fotografias; fitas e etiquetas adesivas; copos descartáveis de papel; espelhos, vidros planos e 
cristais; e pilhas (acondicionadas em separado e enviadas para o fabricante). 

b) MATERIAIS RECICLÁVEIS 

Para os materiais secos recicláveis, deverá ser seguida a padronização internacional para a 
identificação, por cores, nos recipientes coletores – VERDE para vidro, AZUL para papel, 
AMARELO para metal, VERMELHO para plástico e BRANCO para lixo não reciclável. 

 

7.5 Produtos de Lavagem e Saneantes Domissanitários 

7.5.1 Manter critérios especiais e privilegiados para aquisição e uso de produtos de lavagem e Utilizar 
racionalmente os produtos adotados, cuja aplicação nos serviços deverá observar regra basilar de menor 
toxidade e livre de corantes; 

7.5.2 Manter critérios de qualificação de fornecedores levando em consideração as ações ambientais por 
estas realizadas; 

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

7.6 Poluição Sonora 

7.6.1 Para os equipamentos utilizados que gerem ruído no seu funcionamento, observar a necessidade de 
Selo Ruído, como forma de indicação do nível de potência sonora, medido em decibel – dB-A, conforme 
Resolução CONAMA nº 020, de 07 de dezembro de 1994, em face do ruído excessivo causar prejuízo à 
saúde física e mental, afetando particularmente a audição. A utilização de tecnologias adequadas e 
conhecidas permite atender às necessidades de redução de níveis de ruído. 
 
 
CLÁUSULA OITAVA -  DA CESSÃO 
 
8.1 - A CONTRATADA somente poderá ceder, parcialmente, o objeto do  contrato, mediante  prévia e 
expressa autorização da autoridade gestora da despesa e desde que o cessionário preencha os requisitos de 
habilitação jurídica, financeira, técnica e fiscal consignados no ato convocatório do certame. 
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CLÁUSULA NONA - DO FORO 
 
9.1 - Para dirimir quaisquer questões decorrentes do presente contrato, elegem as partes o Foro da 
Comarca de Juiz de Fora, com renúncia expressa a qualquer outro por mais privilegiado que seja. 
 
E por estarem assim acordados, assinam este contrato os representantes das partes e as testemunhas 
abaixo em duas vias de igual teor; 
 

Prefeitura de Juiz de Fora, ___ de ____________ de 2019. 
 
 

 
Prefeito 

 
Secretário 

 
EMPRESA 

Representante Legal 
Cargo 

 
 

 
 
Testemunha 1     Testemunha 2 
 
Ass.:______________________________ Ass.:_____________________________  
      
Nome:_____________________________ Nome:____________________________ 
 
C.I.:_______________________________ C.I.:______________________________ 
 
C.P.F.:_____________________________ C.P.F.:____________________________ 
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PREGÃO PRESENCIAL nº088/2019 - SS 

ANEXO IX -  CONTRATO DE COMODATO DE EQUIPAMENTO  
 

 
CONTRATO QUE ENTRE SI FAZEM O MUNICÍPIO DE JUIZ 
DE FORA E A_____________________________________ 
 

 
O Município de Juiz de Fora, neste ato representado por seu Prefeito, Sr. ....................................................., CPF nº 
......................,  com interveniência do (a) Secretário (a) de ...................................................,  Sr. 
................................................., CPF nº ......................., doravante denominado COMODATÁRIO e a 
______________________________________ estabelecida na rua 
________________________________________ no. _____________, pelo seu representante infra-assinado, 
doravante denominada COMODANTE, considerando o resultado do Pregão Presencial nº 088/2019, conforme 
consta do processo administrativo próprio nº 01719/2019, firmam o presente contrato  obedecidas as disposições da 
Lei nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei nº 8.666/93, e Decreto Municipal nº 7.596/2002 e as condições seguintes: 
 

1 - OBJETO DO COMODATO  
 

1.1 - A COMODANTE é senhora e legítima proprietária do equipamento ofertado pela Detentora da Ata de 
Registro de Preços nº ............................... e aprovado pela Secretaria de Saúde, conforme documentos que integram 
os autos do Processo nº 01719/2019 – Pregão Presencial nº 088/2019, os quais integram este termo independente de 
transcrição por ser de conhecimento das partes. 
 
1.2 - Pelo presente instrumento a COMODANTE dá em COMODATO à COMODATÁRIA o  
EQUIPAMENTO pelo prazo de 12 (doze) meses. 

Equipamentos:  

a) Balança com marca de verificação do Inmetro, conforme legislação vigente, sendo: 

a.1) HPS: 02 (duas) balanças digitais; 

a.2) Demais Unidades de Saúde: 01 (balança) mecânica manual para cada uma. 

b) Contêineres com tampa lavável; 

c) Sacos hampers de tecido ou de plásticos descartáveis conforme definição do Contratante. Caso o saco 
hamper a ser utilizado seja o de tecido, o seu peso deve ser descontado do total de roupas para efeitos de 
pagamento; 
d) Carros prateleiras ou do tipo gaiolas 

2 - INTEGRANTE DO COMODATO  
 
2.1 - A COMODATÁRIA compromete-se a utilizar no EQUIPAMENTO exclusivamente os produtos da 
COMODANTE relacionados e nas condições previstas no Edital, seus anexos e proposta que, rubricado pelas partes, 
integra o presente, durante o período de validade do presente contrato. 

 
3 - INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO 

 
3.1 - A COMODANTE instalará no prazo avençado o EQUIPAMENTO em local previamente determinado pela 
COMODATÁRIA de modo que possa operar normalmente. 
 
3.2 - Durante a vigência deste contrato, a COMODANTE se compromete a prestar assistência especializada ao 
EQUIPAMENTO, mantendo-o em perfeito funcionamento, conforme, especificações constantes do manual do 
fabricante. 
 
3.3. A(s) contratada(s) deverá(ão) instalar, estabilizadores de voltagem nos respectivos equipamentos,   e também 
dar manutenção corretiva e preventiva. 
 

4 - CONDIÇÕES GERAIS 
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4.1 - O EQUIPAMENTO será entregue à COMODATÁRIA e instalado pela COMODANTE em perfeitas 
condições de operação, ocasião em que o COMODATÁRIO, para esse efeito, dará à COMODANTE o respectivo 
recibo, devidamente datado, estabelecendo-se desta forma a DATA  e INSTALAÇÃO. 
 
4.2 - O EQUIPAMENTO não poderá ser removido do local de instalação sem o consentimento expresso da 
COMODANTE. 
 
4.3 - A COMODANTE se reserva o direito de inspecionar o EQUIPAMENTO e seu funcionamento no 
estabelecimento da COMODATÁRIA, quando entender conveniente, porém, dentro do horário normal de trabalho. 
 
4.4 - A COMODATÁRIA se compromete expressamente à: 
 
a) defender e fazer valer os direitos de propriedade da COMODANTE sobre o EQUIPAMENTO; 
b) notificar incontinenti a COMODANTE de qualquer violação ou tentativa de violação, por terceiros, dos direitos 
de propriedade da COMODANTE sobre o EQUIPAMENTO. 
 
4.5 - A COMODATÁRIA responderá por todos os danos e prejuízos decorrentes da utilização do EQUIPAMENTO, 
não importando que os cause, exceto se os causadores forem prepostos da própria COMODANTE, e que resultem 
no descumprimento de qualquer cláusula ou condição deste contrato. 
 
4.6 - O não pagamento dos produtos por parte da COMODATÁRIA, no seu vencimento dará a COMODANTE o 
direito de solicitar a rescisão prevista no item 4.7. 
 
4.7 - Em caso de rescisão deste contrato, a COMODANTE poderá retirar o objeto do COMODATO, dando à 
COMODATARIA, por este instrumento, os mais amplos poderes que forem para tanto necessários inclusive o de 
pedir proteção possessória, por via judicial, admitindo expressamente o direito da COMODANTE de ser reintegrada 
"initio litis", independente de anuência da COMODATÁRIA. A COMODANTE poderá então, dispor como bem 
entender do objeto deste COMODATO, inclusive, vendendo-o a terceiros. 
 
4.8 - Obriga-se a COMODATÁRIA a devolver os equipamentos em perfeitas condições de funcionamento, tal como 
lhe foram entregues. 
 
4.9 - A COMODATÁRIA não poderá ceder e nem transferir a terceiros os direitos objeto do presente instrumento e 
comunicará à COMODANTE, por escrito, quaisquer modificações em seus Estatutos ou Contrato Social. 
 
4.10 - Fica eleito o foro da cidade de Juiz de Fora, como único competente para dirimir quaisquer ações oriundas 
deste Contrato. 
 
 
 E, por estarem assim justos e acordados, assinam o presente contrato de COMODATO, na presença das 
testemunhas abaixo assinadas. 
 

Prefeitura de Juiz de Fora, _____ de ______________________2019. 
 
 

Secretário (a) ......................................... 
 

Contratada 
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PREGÃO PRESENCIAL nº 088/2019 - SS 
 

ANEXO  X 
 

MODELO  DE   DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO DO LOCAL  
 
 
Ref: Pregão Presencial  nº 088/2019 - SS 
 
 
 
A empresa ................................................................, inscrita no CNPJ sob nº ........................................., 
sediada na ............................................., cidade de .................................., estado ................., telefone(s) 
............................................................., e-mail para contato ............................................., por intermédio 
da pessoa legalmente credenciada Sr(a)  ….............................., CPF nº................ ,  declara, sob as penas 
da Lei, que  tem  pleno conhecimento do Local onde serão executadas os serviços objeto deste Edital. 

   

Juiz de Fora, ..... de ............ de 2019 

 
 

................................................... 

Identificação da Sociedade Empresária 
 
Assinatura 
 
Nome do responsável (por extenso e legível) 
 
CPF nº  
RG nº  
 
Cargo e/ou função 
 


