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PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/2017 

 

PROCESSO Nº 031 – 4135/2017 

A CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÕES DO MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS, por intermédio 

do Pregoeiro, designado pela Portaria nº 02/2015, na forma da Lei nº 10.520/2002, da Lei nº 

8.666/1993 e da Lei Complementar nº 147/2014, torna público que fará realizar licitação, na 

modalidade PREGÃO PRESENCIAL, do tipo "MENOR PREÇO", cujo objeto é a contratação 

de empresa especializada em prestação de serviços contínuos de locação de enxoval 

com manutenção em todas as máquinas da lavanderia e suporte operacional nos 

processos de lavagem, desinfecção e higienização de roupas hospitalares na unidade 

de processamento de roupas do HMDM (lavanderia interna do HMDM), com 

fornecimento de insumos e equipamentos, com as devidas manutenções dos 

equipamentos, além de adaptação da Central às exigências da Superintendência de 

Vigilância Sanitária do Estado do Maranhão, para atender as necessidades do Hospital 

Municipal Djalma Marques – HMDM por um período de 12 meses, conforme condições 

estabelecidas no Termo de Referência: 

RECEBIMENTO E INÍCIO DA ABERTURA DOS ENVELOPES DOCUMENTAÇÃO E 

PROPOSTA 

DIA: 10. 03. 2017 

HORÁRIO: 09 h: 30 min 

LOCAL: Rua dos Ouriços, Lote 11, Quadra 09 – Calhau, CEP 65071-820, São Luís - MA. 

 

1. Se no dia supracitado não houver expediente, o recebimento e o início da abertura dos 

envelopes referentes a esta Licitação serão realizados no primeiro dia útil de funcionamento da 

Central Permanente de Licitações que se seguir. 

2. No local indicado serão realizados os procedimentos pertinentes a esta Licitação, com 

respeito a: 

2.1- recebimento dos envelopes de Proposta e Habilitação; 

2.2- abertura dos envelopes de Proposta; 

2.3- abertura dos envelopes de Habilitação dos licitantes classificados com o menor 

preço. 
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2.4- Devolução dos envelopes de Habilitação aos licitantes desclassificados, se não 

houver recurso; 

1. OBJETO DA LICITAÇÃO  

a) contratação de empresa especializada em prestação de serviços contínuos de 

locação de enxoval com manutenção em todas as máquinas da lavanderia e suporte 

operacional nos processos de lavagem, desinfecção e higienização de roupas 

hospitalares na unidade de processamento de roupas do HMDM (lavanderia interna 

do HMDM), com fornecimento de insumos e equipamentos, com as devidas 

manutenções dos equipamentos, além de adaptação da Central às exigências da 

Superintendência de Vigilância Sanitária do Estado do Maranhão, para atender as 

necessidades do Hospital Municipal Djalma Marques – HMDM por um período de 12 

meses, conforme especificações contidas no Anexo I deste Edital. 

 

 b) O valor global estimado é de R$ 2.119.798,80 (dois milhões cento e dezenove mil 

setecentos e noventa e oito reis e oitenta centavos). 

2. DA DESPESA E DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS  

a)a despesa orçamentária para execução do objeto desta licitação correrá à conta da 

Natureza da Despesa 33.90.39.00, do Projeto/Atividade 10.302.0237.2298, do 

Recurso 110. 

3. DA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO  

a) poderão participar deste Pregão, apenas os interessados que atenderem a todas as 

exigências, inclusive quanto à documentação, constantes deste Edital.  

b) não poderão participar deste Pregão:  

b.1) Autor do projeto, pessoa física ou jurídica, exceto no caso de contratação integrada;  

b.2) Empresa, isoladamente ou em consórcio, responsável pela elaboração do projeto ou da 

qual o autor do projeto, seja dirigente, gerente, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por 

cento) do capital com direito a voto, ou controlador, responsável técnico ou subcontratado;  

b.3) Servidor ou dirigente de órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação;  

b.4) Pessoa jurídica impedida, suspensa ou declarada inidônea para licitar e contratar;  

b.5) Pessoa jurídica que tenha participado ou que participe de pessoa jurídica punida na 

forma do inciso anterior;  
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b.6) Pessoa física impedida, suspensa ou declarada inidônea para licitar e contratar ou que 

integre ou tenha participado como proprietário, sócio, dirigente ou cotista de pessoa jurídica 

punida na forma dos incisos anteriores.  

b.7) Sociedade estrangeira não autorizada a funcionar no País;  

b.8) Empresa cujo estatuto ou contrato social não inclua o objeto compatível deste certame; 

b.9) Empresa que se encontre em processo de dissolução, recuperação judicial, recuperação 

extrajudicial, falência, concordata, fusão, cisão, ou incorporação;  

b.10) Sociedades integrantes de um mesmo grupo econômico, assim entendidas aquelas que 

tenham diretores, sócios ou representantes legais comuns, ou que utilizem recursos materiais, 

tecnológicos ou humanos em comum, exceto se demonstrado que não agem representando 

interesse econômico em comum;  

b.11)Consórcio de empresa, qualquer que seja sua forma de constituição. 

4. DA PROPOSTA DE PREÇOS  

a) a Proposta de Preços deverá ser impressa em papel timbrado da empresa, datada, assinada e 

rubricada em todas as folhas, sem emendas, rasuras ou entrelinhas e deverá conter:  

 Razão Social, CNPJ (Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas) endereço e telefone, fax da Empresa 

licitante.  

 Prazo de validade da proposta, não inferior a 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data 

prevista para a abertura dos envelopes de proposta.  

 As propostas que omitirem o prazo de validade serão entendidas como válidas pelo período de 60 

(sessenta) dias corridos.  

 Descrição detalhada do(s) objetos a ser(em) ofertados(s), conforme anexo I do edital.  

 Preço unitário e global, já inclusos todos os tributos, tarifas e despesas decorrentes da execução 

do objeto Básico.  

5. DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO  

a) os licitantes deverão atender as seguintes exigências:  
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Habilitação Parcial 

Habilitação 

Jurídica 

  

 Registro comercial, no caso de empresa individual e cédula de identidade, no 

caso de pessoa física;  

 

 Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor devidamente registrado na 

Junta Comercial, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de 

sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus 

administradores;  

 

 Inscrição no Órgão competente, do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, 

acompanhada de prova de diretoria em exercício;  

 

 Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira 

em funcionamento no País;  

  

Regularidade 

Fiscal e 

Trabalhista 

 

  

 Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Físicas (CNPF), ou no 

Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ), conforme o caso;  

 

 Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal, se 

houver, relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de 

atividade e compatível com o objeto contratual;  

 

 Prova de regularidade com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do domicílio 

ou sede do licitante, ou outra equivalente na forma da Lei, que estejam dentro 

do prazo de validade até a data de entrega, composta de:  

 

o Certidão conjunta expedida pela Receita Federal do Brasil e Procuradoria-Geral 

da Fazenda Nacional.  

o  

o Certidão negativa expedida pela Secretaria da Fazenda do Estado (Débitos 

Fiscais e Dívida Ativa). 

o  

o Certidão negativa expedida pela Prefeitura Municipal (Débitos Fiscais e Dívida 

Ativa). 

o  

o CND - Certidão Negativa de Débito, emitida pelo INSS dentro do seu período de 

validade;  

o  

o CRF - Certificado de Regularidade do FGTS, dentro do seu prazo de validade.  

o  

o CNDT – Certidão de Negativa de Débito Trabalhista.  

o  
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Qualificação 

Econômica 

Financeira 

 

 

 Certidão Negativa de Falência, Concordata, Recuperação Judicial e 

Extrajudicial, expedida pelo distribuidor local ou da sede da pessoa jurídica 

ou domicílio da pessoa física, dentro do prazo de validade.  

 Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício, que 

comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição 

por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados pela UFIR 

quando encerradas a mais de três meses da data de sua apresentação;  

 A comprovação de boa situação financeira da empresa licitante será 

demonstrada utilizando-se a fórmula abaixo, cujo resultado deverá ser 

superior a 1 (um):  
 

 
 

 
 

   

 As empresas que apresentarem resultado igual ou menor do que 1 (um) no 

índice de liquidez, quando de sua habilitação deverão comprovar, 

considerados os riscos para a administração, patrimônio líquido mínimo no 

valor mínimo de 10% (dez por cento) do valor estimado da contratação, 

admitida a atualização para a data de apresentação da proposta através de 

índices oficiais.  

  

 As empresas com menos de um exercício financeiro devem cumprir a 

exigência deste subitem mediante a apresentação do Balanço de Abertura, 

acompanhado do Balanço Patrimonial e da Demonstração do Resultado 

levantado com base no mês imediatamente anterior à data de apresentação 

da proposta.  

 

 Serão considerados aceitos como na forma da lei o balanço patrimonial e 

demonstrações contábeis assim apresentados:  

 

 a) Publicados em Diário Oficial ou;  

 b) Publicados em jornal de grande circulação ou;  

 c) Registrados na Junta Comercial da sede/domicílio do licitante ou;  

 d) Por cópia do Livro Diário, devidamente autenticado na Junta Comercial da 

sede ou domicílio da licitante, na forma da IN nº 65 do Departamento 

Nacional do Registro do Comércio - DNRC, de 1º de agosto de 1997, art. 6º, 

acompanhada obrigatoriamente dos Termos de Abertura e de Encerramento. 

Quando for apresentado o original do Diário, para cotejo pelo Pregoeiro e 

Equipe de Apoio, fica dispensada a inclusão, na documentação, dos Termos 

de Abertura e de Encerramento do Livro em questão. 

  

 

Índice de Liquidez = Ativo Circulante  

                                   Passivo Circulante  
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Habilitação Complementar 

 

 

 

Qualificação-Técnica 

 

 

 Comprovação de aptidão do desempenho de atividade 
pertinente e compatível em características, com o objeto da 
licitação, através da apresentação de atestado de Capacidade 
Técnica, autenticado, com fornecimento/processamento de no 
mínimo 30% (trinta por cento) do quantitativo estimado, 
fornecidos por pessoa jurídica de direito público ou privado 
(original ou copia autenticada); 

 O licitante deve disponibilizar todas as informações necessárias 
à comprovação da legitimidade dos atestados apresentados, 
encaminhando, dentre outros documentos, cópia do contrato 
que deu suporte à contratação, endereço atual da contratante 
e local em que foram prestados os serviços; 

 Licença Sanitária Estadual ou Municipal, compatível com o 
objeto licitado, emitido pelo Serviço de Vigilância Sanitária, 
dentro do prazo de validade (original ou cópia autenticada) em 
nome do licitante; 

 Comprovação de Licença Ambiental/Autorização Operacional, 
emitida pelo IBAMA, órgão competente para atividade 
compatível com o objeto licitado, dentro do prazo de validade - 
(original ou cópia autenticada); 

 Certificado de Regularidade da Empresa e do Responsável 
Técnico no Conselho Profissional competente, dentro do prazo 
de validade (original ou cópia autenticada) em nome do 
licitante; 

 Regularidade junto a Polícia Federal para exercer atividades com 
Produtos Químicos sujeitos a controle e fiscalização, conforme 
previsto na Lei 10.317 de 27/12/2001, dentro do prazo de 
validade (original ou cópia autenticada). 

 Certificado de Regularidade da Empresa junto ao IBAMA, 
dentro do prazo de validade (original ou cópia autenticada) em 
nome do licitante; 

 Comprovação das fichas dos produtos utilizados no processo de 
lavagem (FISPQ), aprovado pelo órgão competente, dentro do 
prazo de validade - (original ou cópia autenticada); 

 Declaração expressa do licitante de dispor LAVANDERIA 
HOSPITALAR capacitada, com todo aparelhamento técnico e 
pessoal devidamente treinado, adequados e disponíveis, num 
raio de 30 quilômetros de distância do HMDM com capacidade 
mínima igual ou superior à demanda do HMDM, para utilização 
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em casos de possíveis suspenção de funcionamento da 
lavanderia do HMDM (LAVANDERIA EXTERNA DE BACK UP); 

 Declaração que nas instalações da licitante possui “Barreira de 
Descontaminação”, conforme exigência contida na Portaria do 
Ministério da Saúde nº 2616/GM é obrigatório que as 
instalações da empresa disponham de “Barreira Anti-Infecção 
Cruzada”, ou seja, “Barreira de Descontaminação”. 

 

Declarações 

 

  

 Declaração que não emprega menores de dezoito anos em trabalho 

noturno, perigoso ou insalubre, nem menores de dezesseis anos em 

qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir dos quatorze 

anos, nos termos do inciso XXXIII do Art. 7º da Constituição Federal, 

conforme Anexo III. 

 

 Declaraçãode superveniência de fato impeditivo da habilitação neste 

certame, inclusive na vigência contratual, caso venha a ser contratado. 

Anexo III. 

 

 Declaração de elaboração independente de proposta conforme Anexo III. 

  

a) sob pena de inabilitação, os documentos apresentados deverão estar em nome do licitante, 

com indicação do número de inscrição no CNPJ.  

b) todos os documentos emitidos em língua estrangeira deverão ser entregues acompanhados da 

tradução para língua portuguesa, efetuada por tradutor juramentado, e também devidamente 

consularizados ou registrados no cartório de títulos e documentos.  

c) documentos de procedência estrangeira, mas emitidos em língua portuguesa, também 

deverão ser apresentados devidamente consularizados ou registrados em cartório de títulos e 

documentos.  

d)em se tratando de filial, os documentos de habilitação jurídica e regularidade fiscal deverão 

estar em nome da filial, exceto aqueles que, pela própria natureza, são emitidos somente em 

nome da matriz.  

     d.1) se a matriz participa da licitação, todos os documentos de regularidade fiscal devem ser 

apresentados em seu nome e de acordo com o seu CNPJ. Ao contrário, se a filial é que participa 

da licitação, todos os documentos de regularidade fiscal devem ser apresentados em seu nome e 

de acordo com o seu próprio CNPJ, exceto os documentos que são emitidos em conjunto para 

ambas. 

d.2) tanto a matriz, quanto à filial, podem participar da licitação e uma ou outra 

pode realizar o fornecimento, haja vista tratar-se da mesma pessoa jurídica. 

Entretanto, deverá ser comprovado a regularidade fiscal da empresa que fornecerá o 

objeto do contrato, a fim de verificar a cumprimento dos requisitos de habilitação. 
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e) os documentos acima relacionados, necessários à Habilitação, poderão ser apresentados em 

original, por qualquer processo de cópia autenticada por meio de cartório competente, ou 

publicação em órgão da imprensa oficial ou por cópias, desde que acompanhadas dos originais 

para conferência pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio, preferencialmente antes do início da 

sessão. 

f) o CONTRATANTE não se responsabilizará por documentação e proposta enviados via postal ou 

entregues em outros setores que não seja o especificado no Preâmbulo do Edital.  

g) a validade dos documentos será a neles expressa, ou estabelecida em lei, admitindo-se como 

válidos, no caso de omissão, aqueles emitidos a menos de 90 (noventa) dias.  

h) a declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação, à conformidade da 

proposta ou ao enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte sujeitará o 

licitante às sanções previstas neste Edital.  

 

 

6. DOS ESCLARECIMENTOS E DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL 

 

a) Qualquer pessoa, física ou jurídica, poderá impugnar o ato convocatório deste Pregão, ou 

solicitar esclarecimentos mediante pedido em até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para a 

realização do Pregão, de segunda a quinta-feira das 13h00min as 18h00min horas, e sexta-feira, 

das 08h00min as 13h00min horas no Protocolo Geral da Central de Licitação, situada à Rua dos 

Ouriços, Lote 11, Quadra 09 – Calhau, CEP 65071-820, São Luís Luís-MA.  

b) o Pregoeiro, auxiliado pelo setor técnico competente, decidirá sobre a impugnação ou 

prestará esclarecimentos no prazo legal. 

c) acolhida a impugnação contra este Edital, será designada nova data para a realização do 

certame, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das 

propostas. 

7. DA SESSÃO  

 

a) A sessão para recebimento e abertura dos envelopes contendo a Proposta de Preços de 

interesse do licitante e a documentação de Habilitação que a instruir será pública, dirigida por um 

Pregoeiro e realizada de acordo com a Lei nº 10.520/2002 e em conformidade com este Edital e 

seus Anexos.  

b) no dia, local e hora marcados, antes do início da sessão, o interessado ou seu 

representante legal deverá proceder ao respectivo credenciamento, na forma prevista neste 

Edital.  

c) declarada a abertura da Sessão, pelo Pregoeiro, não mais serão admitidos novos proponentes, 

dando início ao recebimento da DECLARAÇÃO DE PLENO CONHECIMENTO E 

ATENDIMENTO ÀS EXIGÊNCIAS DE HABILITAÇÃO e dos envelopes.  

 

8. DA ORDEM DOS PROCEDIMENTOS  

 

a) a sessão do certame observará a seguinte ordem de procedimentos:  
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 Credenciamento;  

 Abertura da Sessão 

 Da entrega dos Envelopes  

 Julgamento, Classificação das Propostas de Preços e Fase de Lances; 

 Do benefício às microempresas e empresas de pequeno porte  

 Fase de habilitação 

 
 Da Adequação da Proposta de Preço  

 

 Fase Recursal  

 

9. DA APRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO 

 

a) até o início do horário da abertura da sessão, o Pregoeiro ou, por delegação deste, a equipe 

de apoio, procederá ao credenciamento dos licitantes ou dos representantes legais presentes, 

comprovando, se for o caso, a outorga de poderes necessários para a formulação de lances e 

para a prática de todos os demais atos inerentes ao Pregão, observando-se ainda que:  

 

 Não será permitido ao mesmo credenciado representar mais de um proponente no mesmo 

certame e não será permitido mais de um credenciado para o mesmo proponente;  

 

b) o licitante interessado deverá se apresentar ao Pregoeiro ou a equipe de apoio para 

credenciamento por intermédio de seu representante devidamente munido de documento que o 

credencie a participar deste procedimento licitatório e a responder por sua representada, 

devendo, ainda,identificar-se exibindo a Carteira de Identidade ou outro documento equivalente, 

com cópia do respectivo documento. 

 

c) o credenciamento far-se-á por meio de instrumento público de procuração ou instrumento 

particular, com poderes para formular ofertas e lances de preços e praticar todos os demais atos 

pertinentes ao certame, em nome do proponente. Em sendo sócio, proprietário, dirigente ou 

assemelhado da empresa proponente, deverá apresentar cópia do respectivo Estatuto ou 

Contrato Social, no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir 

obrigações em decorrência de tal investidura.  

 

d) somente poderão apresentar lances verbais e recorrer os licitantes que estiverem presentes 

na sessão através de representantes credenciados na forma do subitem anterior.  

 

 

 

e) Os licitantes deverão apresentar Declaração, em separado dos envelopes, de 

enquadramento na Lei Complementar nº. 147/2014 cumulado com a Lei Municipal nº. 

4.830/2007, no caso de microempresa ou empresa de pequeno porte e também para as 

cooperativas1, conforme modelo constate do Anexo III deste Edital. A não entrega da referida 

                                                           
1
 Artigo 34 da Lei Federal nº. 11.488/2007. 
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Declaração indicará que a licitante optou por não utilizar os benefícios previstos na Lei 

Complementar nº. 147/2014 bem como pela Lei Municipal 4.830/2007. 

 

10. DA ABERTURA DA SESSÃO  

 

a) A abertura da sessão pública deste Certame, conduzida pelo Pregoeiro, ocorrerá na data e 

na hora indicadas no preâmbulo deste Edital.  

b) Aberta a sessão, os interessados ou seus representantes apresentarão DECLARAÇÃO DE 

PLENO CONHECIMENTO E ATENDIMENTO ÀS EXIGÊNCIAS DE HABILITAÇÃO 

(Habilitação Prévia), dando ciência de que cumprem plenamente os requisitos de habilitação e 

entregarão os envelopes de proposta (envelope nº 01) e de documentos de habilitação (envelope 

nº2), na forma prevista neste Edital.  

c) A Declaração a que se refere o subitem anterior poderá ser firmada na referida abertura, pelo 

representante da Empresa, credenciado no Pregão.  

 A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação, à conformidade da 

proposta sujeitará o licitante às sanções previstas na legislação vigente.  

 

11. DA ENTREGA DOS ENVELOPES (PROPOSTA DE PREÇOS E DOCUMENTOS DE 

HABILITAÇÃO) 

 

a) a Proposta de Preços e documentação de Habilitação que a instruir deverão ser apresentadas 

em 02 (dois) envelopes, devidamente lacrados e rubricados no fecho e atender aos requisitos 

abaixo:  

 Envelope nº 1: Proposta de Preços;  

 Envelope nº 2: Documentos de Habilitação.  

 

b) os envelopes deverão conter, ainda, em sua parte externa, os dizeres:  

 

 

ENVELOPE Nº 1 - PROPOSTA DE PREÇOS  

PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/2017 

RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA  

CNPJ:  

 

 

 

 

ENVELOPE Nº 2 – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/2017 

RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA  

CNPJ:  

 

 

c) as propostas que não atenderem às exigências do presente Edital ou que forem omissas ou 

apresentem irregularidades ou defeitos capazes de dificultar o julgamento, serão desclassificadas.  
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d) não serão aceitas documentação e proposta entregues em outros setores que não seja o 

especificado no preâmbulo do Edital.  

e) independentemente de declaração expressa, a simples apresentação da proposta implicará a 

submissão às normas constantes da legislação que rege a matéria e ao presente Edital de 

Pregão e seus Anexos.  

 

12. DAS PROPOSTAS DE PREÇOS – DO JULGAMENTO,CLASSIFICAÇÃO E FASES DE LANCE. 

 

O Pregoeiro procederá à abertura dos envelopes contendo as propostas de preços e verificará: 

 

a) A conformidade delas, em estreita correlação com os requisitos objetivos estabelecidos neste 

Instrumento Convocatório, em consonância com o princípio da vinculação ao instrumento 

convocatório, ao art. 4º, VII, da Lei n.º 10.520/02 c/c art. 11, VIII, do Decreto Municipal n.º 

28.970/06; 

 

b) A compatibilidade dos preços apresentados será avaliada, nos moldes dispostos no art. 3º, III, da 

Lei n.º 10.520/02 c/c art. 10, III, do Decreto Municipal n.º 28.970/06, tendo como base o 

parâmetro mercadológico constante de orçamento elaborado pelo órgão solicitante, na fase 

interna da licitação, nos termos do art. 10, II, “a”, do Decreto Municipal n.º 28.928/06. 

 

c) O Pregoeiro examinará a proposta mais bem classificada quanto à compatibilidade do preço 

ofertado com o valor estimado e o atendimento da proposta às especificações técnicas do objeto.  

Serão desclassificadas as propostas de preços que: 

 Não atenderem às exigências do Edital; 

 Não apresentarem preços compatíveis com os de mercado; 

 Ofereçam preço unitário final superior ao estimado pelo ÓRGÃO LICITANTE 

 Apresente valores simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços de 

mercado, exceto quando se referirem a materiais e instalações de propriedade do licitante, para 

os quais ele renuncie à parcela ou à totalidade de remuneração. 

 Sejam manifestamente inexequíveis. Antes de desclassificar a oferta, o Pregoeiro deverá 

estabelecer prazo para que o licitante demonstre a exequibilidade de seu preço, admitindo-se, 

para tanto: 

o Planilha de custos elaborada pelo próprio licitante sujeita a exame pela Administração; ou.  

o Contrato, ainda que em execução, com preços semelhantes; 

 O licitante que ofertar preço considerado inexequível pelo Pregoeiro, e que não demonstre 

posteriormente a sua exequibilidade, sujeita-se às penalidades administrativas pela não-

manutenção da proposta. 

 Se a proposta for desclassificada, proceder-se-á ao exame da oferta subsequente e, assim, 

sucessivamente, observando, se for o caso, o direito de preferência. 

 Remanescendo apenas uma proposta, esta poderá ser aceita, desde que atenda ao edital e o 

preço seja compatível com os praticados no mercado; 

 Quando todas as propostas de preço forem desclassificadas, o Pregoeiro poderá conceder o 

prazo de até 08 (oito) dias úteis para a apresentação de novas propostas. 
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 O Pregoeiro poderá solicitar parecer de técnicos pertencentes ao quadro de pessoal do ÓRGÃO 

DEMANDANTE ou, ainda, de pessoas físicas ou jurídicas estranhas a ele, para orientar sua 

decisão.  

 Não se considerará qualquer oferta de vantagem não prevista neste Edital ou com base nas 

propostas dos demais concorrentes. 

 

Da Classificação das propostas 

 

 Serão classificados pelo Pregoeiro os proponentes que apresentarem as propostas de MENOR 

PREÇO GLOBAL em conformidade com as regras estabelecidas neste edital, e as propostas em 

valores sucessivos e superiores em até 10% (dez por cento), relativamente à de menor preço, 

selecionando-os para a etapa de lances; 

 Não havendo, pelo menos, 03 (três) propostas nas condições definidas no item anterior, o 

Pregoeiro classificará as 03 (três) melhores propostas, quaisquer que sejam os preços oferecidos, 

incluída a de menor preço, para que seus autores participem dos lances verbais; 

 Se, com os critérios acima, não for possível a obtenção do número mínimo de 03 (três) 

proponentes, seja por desinteresse do mercado, seja por desclassificação de propostas, o 

certame transcorrerá normalmente, com dois licitantes na fase de lances; 

 No caso de empate de preços, serão admitidas todas as propostas empatadas, 

independentemente do número de licitantes; 

 Caso haja o comparecimento de 01 (um) único interessado ou uma só proposta classificada, o 

Pregoeiro dará continuidade ao procedimento sem a realização da fase de ofertas verbais, 

aplicando os dispositivos deste Edital concernentes à aceitabilidade da proposta, à habilitação, à 

negociação quanto ao menor preço e à adjudicação. 

Dos lances verbais 

 

a) O pregoeiro, antes de iniciar a fase de lances poderá definir o percentual ou valor mínimo de 

diferença entre os lances e tempo máximo para sua formulação.  

b) O pregoeiro convidará individualmente os licitantes selecionados, na forma do inciso anterior, de 

forma sequencial, a apresentar lances verbais para o item, a partir do autor da proposta 

classificada de maior preço e os demais, em ordem decrescente de valor.  

c) Os lances serão verbais, anotados pela equipe de apoio e deverão ser formulados de forma 

sucessiva, em valores distintos e decrescentes.  

d) O licitante credenciado somente poderá oferecer lance inferior ao último ofertado;  

e) A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo pregoeiro, implicará a exclusão 

do licitante da etapa de lances verbais e na manutenção do último preço por ele ofertado, para 

efeito de ordenação das propostas.  

f) Caso não se realizem lances verbais, será verificada a conformidade entre a proposta escrita, de 

menor preço e o valor estimado para a contratação.  

g) No caso de absoluta igualdade entre duas ou mais propostas de preço escritas, melhor 

classificadas, o critério de desempate será a realização de sorteio, para definir a empresa que 

dará o primeiro lance, entre as empresas empatadas.  

h) Quando os licitantes não tiverem mais interesse em apresentar lances, será encerrada a 

respectiva fase.  
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13. DO BENEFÍCIO ÀS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE  

 

a) Após a fase de lances, se a proposta mais bem classificada não tiver sido apresentada por 

microempresa ou empresa de pequeno porte, e houver proposta de microempresa ou empresa 

de pequeno porte que seja igual ou até 5% (cinco por cento) superior à proposta mais bem 

classificada, proceder-se-á da seguinte forma:  

 

 A microempresa ou a empresa de pequeno porte mais bem classificada poderá apresentar uma 

última oferta, obrigatoriamente inferior à proposta do primeiro colocado, situação em que, 

atendidas as exigências habilitatórias e observado o valor estimado para a contratação, será 

adjudicado em seu favor o objeto deste Pregão;  

 Não sendo vencedora a microempresa ou a empresa de pequeno porte mais bem classificada, na 

forma da subcondição anterior, o pregoeiro convocará os licitantes remanescentes que 

porventura se enquadrem na situação descrita nesta condição, na ordem classificatória, para o 

exercício do mesmo direito;  

 No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas ou empresas de pequeno 

porte que se encontrem no intervalo estabelecido nesta condição, o Pregoeiro fará um sorteio, 

definindo e convocando automaticamente a vencedora para apresentação da oferta final do 

desempate; 

 

b) O interessado que não apresentar proposta decairá do direito previsto naLei Complementar nº 

147/2014;  

c) Caso não haja interessados em exercer o direito de preferência, o procedimento licitatório correrá 

seu curso normal.  

 

14. DA NEGOCIAÇÃO 

 

a) É sempre permitido ao Pregoeiro negociar os preços e condições da proposta, visando 

aumentar as vantagens em favor da Administração, não podendo, porém, alterar o objeto ou 

condições de classificação e habilitação;  

 

b) O Pregoeiro poderá formular contraproposta diretamente ao licitante que tenha apresentado o 

lance mais vantajoso, observado o critério de julgamento e o valor estimado para a contratação.  

 
c) A negociação será realizada publicamente, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.  

 

15. DA HABILITAÇÃO  

 

a) sendo aceitável a proposta será aberto o envelope contendo a documentação de habilitação 

do licitante que a tiver formulado procedendo-se ao respectivo exame;  

b) poderão ser verificadas e confirmadas as condições habilitatórias, a exclusivo critério do 

Pregoeiro, com base no Cadastro de Fornecedores.  
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b) é assegurado ao licitante já cadastrado o direito de apresentar a documentação 

atualizada e regularizada na p 

c) própria sessão;  

d) caso o licitante desatenda às exigências habilitatórias, o Pregoeiro examinará as ofertas 

subseqüentes e a qualificação dos licitantes, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, 

até a apuração de uma que atenda ao Edital.  

e) em se tratando de microempresa ou empresa de pequeno porte, havendo alguma restrição na 

comprovação de regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis, 

prorrogável por igual período, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o 

proponente for declarado vencedor do certame, para a regularização da documentação, 

pagamento ou parcelamento do débito, emissão de eventuais certidões negativas ou positivas 

com efeito de certidão negativa.  

f) a não regularização da documentação, no prazo previsto na condição anterior, implicará 

decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, e facultará 

ao Pregoeiro convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação.  

g) se a proposta não for aceitável, se o licitante não atender às exigências de habilitação, o 

Pregoeiro examinará a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de 

classificação, até a seleção da proposta que melhor atenda a este Edital.  

h) quando todos os licitantes forem inabilitados, o Pregoeiro poderá conceder o prazo de até 8 

(oito) dias úteis para a apresentação de novos documentos.  

i) constatado o atendimento às exigências fixadas neste Edital, o licitante será declarado 

vencedor. 

 

16. DA ADEQUAÇÃO DA PROPOSTA 

 

a) O licitante declarado vencedor deverá encaminhar (ou apresentar) a proposta de preço 

adequada ao último lance, no prazo de 02 (dois) dias, contado da assinatura da ata de sessão. 

 

b) Os documentos poderão ser remetidos por meio digital, podendo ser solicitados em original ou 

por cópia autenticada a qualquer momento, em prazo a ser estabelecido pelo Pregoeiro.  

 

c) O licitante que abandonar o certame, deixando de enviar a documentação indicada nesta seção, 

será desclassificado e sujeitar-se-á às sanções previstas neste Edital.  

d) O Pregoeiro poderá fixar prazo para o reenvio do anexo contendo a planilha de composição de 

preços quando o preço total ofertado for aceitável, mas os preços unitários que compõem 

necessitem de ajustes aos valores estimados pelo ÓRGÃO LICITANTE. O ajuste da proposta não 

poderá implicar aumento do seu valor global.  

 

e) Será desclassificada a proposta que não corrigir ou não justificar eventuais irregularidades 

apontadas pelo Pregoeiro.   

f) No caso de licitação por lotes será permitida a alteração de preços unitários pelo licitante 

observando-se: (apenas se houver divisão em lotes)  

 



 
PREFEITURA DE SÃO LUÍS 

HOSPITAL MUNICIPAL DJALMA MARQUES-HMDM 

Rua dos Ouriços, lote 11, quadra 09, Calhau, São Luís – MA, CEP 
65071-380. 

15 

 

 Como limite máximo o valor global final ofertado, desde que os preços unitários finais sejam 

menores ou iguais aos preços unitários da proposta inicial; 

 A possibilidade de negociação com o proponente vencedor visando a redução de preços unitários, 

para qualquer um dos itens individualmente; e 

 Para fins do disposto neste inciso, o cálculo do valor global dar-se-á pela somatória dos preços 

unitários dos itens da proposta, multiplicados por suas respectivas quantidades. 

 

17. DOS RECURSOS  

 

a) declarado o vencedor, o Pregoeiro concederá prazo dentro da sessão para que os licitantes 

presentes e credenciados na forma do item 9 possam, de forma imediata e motivada, manifestar 

sua intenção de recurso.  

b) a ausência do licitante credenciado na sessão caracterizará sua renúncia ao direito de 

recorrer.  

c) não havendo interesse em recorrer, o Pregoeiro procederá à adjudicação do objeto ao 

licitante vencedor.  

d) havendo manifestação da intenção de recurso, o Pregoeiro:  

 

 Resumirá a motivação, ordenando o registro em ata;  

 Procederá a leitura do resumo da motivação lavrada na ata;  

 Consultará o recorrente sobre o interesse em oferecer razões de recurso por escrito, concedendo, 

nesse caso, o prazo de três dias úteis;  

 Esclarecerá a data de início da contagem do prazo, quando os autos não forem disponibilizados 

imediatamente, ou no mesmo dia;  

 Se houver interesse na apresentação de razões de recursos, informará aos demais presentes, que 

terão o mesmo prazo para apresentar contrarrazões, correndo o prazo na sequência daquele 

concedido ao recorrente;  

 Registrará, na ata, o dia e hora que vencem os prazos de apresentação de razões e contrarrazões 

de recurso, informando aos presentes;  

 Alertará aos presentes, se entender necessário, para os efeitos jurídicos dos recursos meramente 

protelatórios e as penalidades previstas para o caso;  

 

e) a manifestação da intenção de recorrer suspenderá apenas os lotes ou itens objetos do 

recurso, podendo haver adjudicação parcial. 

f) as intenções de recurso não admitidas e os recursos rejeitados pelo Pregoeiro serão 

apreciados pela autoridade competente.  

g) o acolhimento do recurso implicará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de 

aproveitamento.  

 

18. DA ADJUDICAÇÃO DA HOMOLOGAÇÃO  
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a) o objeto deste pregão será adjudicado pelo pregoeiro, salvo quando houver recurso, hipótese 

em que a adjudicação caberá à autoridade competente a adjudicação. 

b) a homologação deste Pregão compete à autoridade competente do Órgão Solicitante da 

Licitação. 

19. DO INSTRUMENTO CONTRATUAL DECORRENTE  

a) No prazo de até 5 (cinco) dias úteis, após sua convocação, o licitante vencedor deverá 

comparecer para assinar o contrato ou instrumento equivalente, consoante minuta constante do 

Anexo. 

Poderá ser acrescentada ao contrato a ser assinado qualquer vantagem apresentada pelo licitante 

vencedor em sua proposta, desde que seja pertinente e compatível com os termos deste Edital. 

Por ocasião da assinatura do contrato (da emissão da nota de empenho), verificar-se-á por meio do 

Cadastro de Fornecedores e de outros meios se o licitante vencedor mantém as condições de 

habilitação. 

Caso o licitante vencedor seja domiciliado em outra localidade, existindo viabilidade operacional, o 

representante credenciado poderá deixar o contrato assinado ao final da sessão ou, não sendo 

credenciado, enviar, no mesmo prazo de até 5 (cinco) dias úteis, as respectivas vias por 

correio, com registro de urgência. 

No caso do item anterior, o licitante poderá enviar via fax (fac-símile) ou via endereço eletrônico (e-

mail), com arquivo anexo de cópia digitalizada do contrato assinado, que terá validade para fins 

de atendimento do prazo, situação em que os originais poderão ser recebidos em prazo de até 

10 (dez) dias. 

A postagem fora do prazo implica a decadência do direito à contratação. 

Se algum documento estiver com validade vencida, e não for possível a comprovação por outro meio, 

o contratado será alertado para promover a devida regularização. 

 Caso o licitante vencedor decaia do direito à contratação ou não compareça para assinar o contrato 

ou retirar o instrumento equivalente, no prazo estabelecido, a autoridade competente: 

h.1. providenciará a aplicação das penalidades cabíveis, garantindo-se a ampla defesa e o 

contraditório; 

h.2. retornará os autos ao pregoeiro para que retome a sessão. 

Os licitantes serão notificados da retomada da sessão, no prazo de dois dias úteis para a abertura da 

sessão. 

O Pregoeiro poderá retomar, inclusive, a fase de lances e as subsequentes, até a nova adjudicação. 

Aplicam-se as regras anteriores caso: 

k.1. Não seja possível firmar o contrato com o licitante vencedor por motivo superveniente; 

k.2.  O licitante vencedor recusar-se a assinar o contrato injustificadamente; 

k.3.ocorra a inexecução total do contrato formalizado, não expirado o prazo de validade das 

propostas. 
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20. DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE  

a) O CONTRATANTE, após a entrega da Nota de Empenho, compromete-se a: 

a.1. Proporcionar todas as facilidades indispensáveis à boa execução das obrigações, inclusive 

permitindo o acesso de empregados, prepostos ou representantes às suas dependências. 

a.2. Promover os pagamentos dentro do prazo estipulado para tal. 

a.3. Fornecer atestados de capacidade técnica quando solicitado, desde que atendidas às 

obrigações. 

b) Outras obrigações constantes do Termo de Referência. 

21. DA GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LICITAÇÃO  

 

a) em conformidade com o item 12 do Termo de Referência. 

22. DO PAGAMENTO  

 

a) O pagamento será efetuado nas condições estabelecidas na Minuta do Contrato, ANEXO 

III deste Edital. 

b) Caso o ÓRGÃO CONTRATANTE não possa efetuar o pagamento, conforme previsto acima, o 

mesmo será atualizado monetariamente pelo IGPM - Índice Geral de Preços de Mercado.  

c) Será efetuada, a retenção na fonte dos tributos e contribuições em conformidade com as 

orientações da Receita Federal do Brasil.  

 

23. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS  

 

a) Pela inexecução total ou parcial, ou ainda por atraso no cumprimento das obrigações pelo 

contratado, a Administração pode, garantida a prévia defesa, aplicar as seguintes sanções: 

 

I – advertência escrita; 

II – multa na forma prevista no termo de referência; 

III – impedimento para participar de licitação e assinar contratos com o Município pelo prazo de 

até 5 (cinco) anos e descredenciamento do Cadastro de Fornecedores por igual prazo. 

 

b) As penalidades específicas da execução contratual deverão fazer parte do termo de referência. 

 

c) As penalidades somente poderão ser relevadas, caso sejam apresentadas justificativas, por 

escrito, fundamentadas em fatos comprováveis, a critério da autoridade competente do ÓRGÃO 

LICITANTE. 

 

24. DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

b) é facultado ao Pregoeiro, no interesse da Administração: 

 Em qualquer fase da licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a 

instrução do processo, vedada a inclusão posterior de informação ou de documentos que 

deveriam ter sido apresentados para fins de classificação e habilitação; 

 Solicitar aos setores competentes a elaboração de pareceres técnicos destinados a fundamentar 

as decisões; 
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 No julgamento das propostas e da habilitação, sanar erros ou falhas que não alterem a 

substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho 

fundamentado e acessível a todos os interessados; e 

 Relevar omissões puramente formais observadas na documentação e na proposta, desde que não 

contrariem a legislação vigente e não comprometam a lisura da licitação. 

O ÓRGÃO LICITANTE poderá revogar a presente licitação, por motivo de interesse público, ou anulá-la 

por ilegalidade, no todo ou em parte, em quaisquer de suas fases, devidamente justificado, 

dando ciência aos participantes, na forma da legislação vigente. 

A anulação do pregão induz à do contrato. 

Os licitantes não terão direito à indenização em decorrência da anulação do procedimento licitatório, 

ressalvado o direito do contratado de boa-fé de ser ressarcido pelos encargos que tiver suportado 

no cumprimento do contrato. 

Os proponentes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos 

apresentados em qualquer fase da licitação. 

Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do 

certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil 

subsequente, no mesmo horário e local anteriormente estabelecido, desde que não haja 

comunicação do Pregoeiro em contrário. 

Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do 

vencimento, e considerar-se-ão os dias consecutivos, exceto quando explicitamente disposto em 

contrário. 

O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará no afastamento do licitante, 

desde que sejam possíveis a aferição da sua qualificação e a exata compreensão da sua 

proposta, durante a realização da Sessão Pública de Pregão. 

As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa 

entre os interessados, sem comprometimento da segurança do futuro contrato. 

A presente licitação e os atos dela resultantes serão regidos pelas disposições legais e regulamentares 

vigentes e pelas condições estabelecidas neste Edital. 

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

Para as demais condições de contratação observar-se-ão as disposições constantes dos Anexos deste 

Edital. 

Nos casos de divergência ou dúvida entre o texto do TERMO DE REFERÊNCIA e o texto do Edital, 

prevalecerá, no julgamento objetivo das propostas e documentos, o texto do Edital. 

25.  DOS ANEXOS  

 

a) constitui parte integrante deste Edital:  

 
 ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA 

 ANEXO II- PLANILHA DE CUSTOS;  

 ANEXO II - MODELOS:  

 

MODELO A – DECLARAÇÃO DE QUE NÃO EMPREGA MENOR; 
MODELO B - DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE; 
MODELO C - DECLARAÇÃO DE PLENO CONHECIMENTO E ATENDIMENTO ÀS EXIGÊNCIAS DE HABILITAÇÃO 
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MODELO D - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO DA HABILITAÇÃO; 

MODELO E - DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA 

 

 ANEXO III– MINUTAS: 

 

 MINUTA A – CONTRATO 

 

26.  DO FORO  

 

As questões decorrentes da execução deste Instrumento, que não possam ser dirimidas 

administrativamente, serão processadas e julgadas no Foro da Comarca de São Luís, Estado do 

Maranhão, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.  

 

 

São Luís, 21 de fevereiro de 2017. 

 

 

TIAGO TRAJANO OLIVEIRA DANTAS 

Pregoeiro 
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TERMO DE REFERÊNCIA 

 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE 

LOCAÇÃO DE ENXOVAL COM MANUTENÇÃO E SUPORTE OPERACIONAL NOS PROCESSOS DE 

LAVAGEM, DESINFECÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NA UNIDADE DE PROCESSAMENTO DE ROUPAS 

CENTRAL DO HMDM (LAVANDERIA INTERNA DO HMDM), COM FORNECIMENTO DE INSUMOS 

E EQUIPAMENTOS, COM MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS, PARA ATENDER AS 

NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DJALMA MARQUES – HMDM POR UM PERÍODO DE 

12 MESES. 
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ORGÃO SOLICITANTE: HOSPITAL MUNICIPAL DJALMA MARQUES-HMDM 
SETOR SOLICITANTE: DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS-DSG-HMDM 
RESPONSÁVEL PELA SOLICITAÇÃO: NUBIA DE SOUSA SILVA – Mat. 103382-1 
FUNÇÃO DO SOLICITANTE: COORDENADORA DO DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS 
GERAIS – DSG/HMDM 
DATA DA SOLICITAÇÃO: 11.01.2016 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO: 

 

Trata-se de contratação de empresa especializada em prestação de serviços contínuos de 

locação de enxoval com manutenção em todas as máquinas da lavanderia e suporte 

operacional nos processos de lavagem, desinfecção e higienização de roupas hospitalares na 

unidade de processamento de roupas do HMDM (lavanderia interna do HMDM), com 

fornecimento de insumos e equipamentos, com as devidas manutenções dos equipamentos, 

além de adaptação da Central às exigências da Superintendência de Vigilância Sanitária do 

Estado do Maranhão, para atender as necessidades do Hospital Municipal Djalma Marques – 

HMDM por um período de 12 meses. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA – DA FINALIDADE: 

 

A prestação de serviços de lavanderia hospitalar visa à obtenção de adequadas condições de 

segurança de saúde e higiene nas dependências do CONTRATANTE (HMDM), com 

disponibilização de mão de obra qualificada, fornecimento de insumos, equipamentos em 

quantidade suficiente para atender a demanda do Hospital Municipal Djalma Marques-HMDM. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA – JUSTIFICATIVA: 

 

A Contratação dos serviços visa atender às necessidades do Hospital Municipal Djalma 

Marques - HMDM. 

 

A disponibilização de enxoval hospitalar lavado e desinfectado, está diretamente ligada 
à redução das taxas de infecção hospitalar. Portanto, não há como deixar de se pensar 
que a execução dos serviços de lavagem deve ser cuidadosa, criteriosa e executada por 
profissionais habilitados e em constante processo de treinamento e reciclagem, 
devendo ainda estar incorporada a melhor tecnologia aplicável ao setor. 
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Neste sentido, o Hospital Municipal Djalma Marques - HMDM necessita contratar os 
respectivos serviços dentro da especificidade exigida e que se constituem em 
elemento auxiliar ao conjunto das ações preventivas e profiláticas da saúde. 
 

O enxoval hospitalar é peça fundamental ao funcionamento de qualquer hospital, portanto, 

sua aquisição, lavagem e desinfecção é uma necessidade contínua inerente ao setor de 

Lavanderia do HMDM, pois tem a incumbência de distribuir diariamente, à todos os setores do 

hospital, roupa de cama e roupa cirúrgica devidamente lavada e desinfectada. 

 

Para a disponibilização de enxoval aos diversos setores do hospital, o HMDM precisaria 

inicialmente, adquirir, através de processo licitatório, os tecidos especiais, em seguida, 

precisaria confeccionar e pintar (colocar a logomarca do HMDM) todas as peças que compõe o 

enxoval. Para a lavagem e desinfecção, precisaria adquirir os insumos de limpeza (detergente 

especial, amaciantes etc.) além da aquisição de 01 (um) boiler para aquecimento da água, item 

obrigatório à desinfecção do enxoval. 

 

Acontece que o HMDM não possui mão de obra especializada suficiente para confecção de 

todo o enxoval, sendo necessário a contratação de mais servidores e de significativo 

investimento em treinamento para habilitação dos mesmos na confecção do referido enxoval, 

sendo necessário ainda, a aquisição de mais alguns equipamentos, tais como, máquinas de 

costura profissionais, aquecedor de água (boiler) elétrico, insumos para confecção (linha, 

agulhas etc.), insumos para a lavagem/desinfecção do enxoval (detergente especial, 

amaciantes etc.), o que teria um alto valor pecuniário, além da disponibilidade de tempo para 

formalização dos processos, com todas as instruções necessárias, até a finalização dos 

mesmos. Tudo isso, inviabiliza a aquisição do enxoval por essa via, pois precisamos do setor 

em pleno funcionamento em pouco mais de 02 (dois) meses, restando a opção de 

contratarmos uma empresa para locação de enxoval já confeccionado, e fornecimento de 

todos os insumos necessários à lavagem/desinfecção do mesmo, fornecendo ainda o 

aquecedor (boiler) elétrico, tudo incluído em um só processo, o que trará bastante celeridade 

ao início das operações da UNIDADE DE PROCESSAMENTO DE ROUPAS do HMDM. 

 

Devido a ausência de pessoal especializado no quadro de servidores do HMDM, 

justifica-se a necessidade de se contratar empresa que também assuma a 

manutenção dos equipamentos da lavanderia, para mantê-los em pleno 

funcionamento e em perfeitas condições, evitando a ocorrência de defeitos, vez que 

são imprescindíveis para a disponibilização do enxoval aos diversos setores desta 

casa de saúde. 
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CLÁUSULA QUARTA – GRADE DE ENXOVAL A SER DISPONIBILIZADO PELA CONTRATADA: 

 

ENXOVAL CIRÚRGICO 

ORDEM DISCRIMINAÇÃO TAMANHO COR TECIDO QUANT. 

01 Capote cirúrgico Único 
Verde 

Bandeira 
Brim 540 

02 
Toalha instrumental dupla 2,00X1,40 

Verde 
Bandeira 

Brim 
90 

03 
Campo Lateral simples 1,30 X 1,30 

Verde 

Bandeira 
Brim 

220 

04 
Campo Tenda simples 1,80 X 1,40 

Verde 

Bandeira 
Brim 

220 

05 
Campo simples 0,80 X 0,80 

Verde 

Bandeira 
Brim 

100 

06 
Campo fenestrado  0,80 X 0,80 

Verde 

Bandeira 
Brim 

100 

07 
Campo fenestrado  0,50 X 0,50 

Verde 

Bandeira 
Brim 

100 

08 Campo duplo 
1,20 X 1,20 

Caqui Brim 
350 

09 Campo duplo 
1,00 X 1,00 

Caqui Brim 
250 

ENXOVAL DE HOTELARIA 

PRIVATIVO DO CENTRO CIRÚRGICO 

ORDEM DISCRIMINAÇÃO TAMANHO COR TECIDO QUANT. 

01 Kit privativo G 
Verde 

Bandeira 
Brim 

150 

02 Kit privativo  M 
Verde 

Bandeira 
Brim 

150 

03 Kit privativo  P 

Verde 

Bandeira 
Brim 

150 

PRIVATIVO DO CENTRO CIRÚRGICO 

04 Kit privativo G 
Azul 
Claro 

Brim 
100 

05 Kit privativo M 
Azul 

Claro 
Brim 

100 

06 Kit privativo P 
Azul 

Claro 
Brim 

100 

ROUPA PARA ENFERMARIAS 
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07 Lençol de paciente branco 2,80 X 1,40 Branco Cretone 2.500 

08 Lençol pediátrico verde 1,80 X 1,20 Verde Cretone 300 

09 Camisola Único Branco Popeline 200 

10 Pijama completo Único Branco Popeline 200 

11 Pano para Maca 2,20 X 1,00 Branco Brim 300 

12 Travessa dupla 1,50 X 1,00 
Azul 
Claro 

Brim 100 

13 Cobertor 2,20 X 1,40 Cinza Lan 50 

FARDAMENTO PARA MAQUEIRO 

14 
Kit completo 

G Marinho 
Brim 

40 

15 
Kit completo 

M 
Marinho Brim 

40 

16 Kit completo P 
Marinho Brim 

40 

FARDAMENTO PARA LAVANDERIA 

17 
Kit completo 

G Branca 
Brim 
sarja 

25 

18 
Kit completo 

M 
Branca 

Brim 

sarja 25 

19 
Kit completo 

P 
Branca 

Brim 

sarja 25 

20 
Avental impermeável cor 
branca, para CME 

 
Branca 

PVC 50 

FARDAMENTO PARA O SETOR DE MANUTENÇÃO 

21 
Bata com manga curta e 

calça G Marinho 
Brim 

10 

22 
Bata com manga curta e 

calça M Marinho 
Brim 

10 

23 
Bata com manga curta e 

calça P Marinho 
Brim 

10 

 
CLÁUSULA QUINTA – ROL DE EQUIPAMENTOS A SEREM REALIZADAS AS MANUTENÇÕES 

PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS: 

 

ITEM EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS QTD 

01 Calandra SUZUKI 18 KW X 380V 01 

02 Secadora SUZUKI 22 KW X 380V 02 

03 Máquina de Lavar SUZUKI automática com centrifugação, pneumática, 02 



 
PREFEITURA DE SÃO LUÍS 

HOSPITAL MUNICIPAL DJALMA MARQUES-HMDM 

Rua dos Ouriços, lote 11, quadra 09, Calhau, São Luís – MA, CEP 
65071-380. 

25 

 

380V  Capac. 50kg 

04 
Boiler aquecedor de água elétrico capacidade de aquecimento de 1.000 

litros; 3.000w, instalado 
01 

05 
Dosadores de detergentes, amaciante, sabão automáticos, instalados 

nas máquinas de lavar 
05 

 

CLÁUSULA SEXTA – ROL DE EQUIPAMENTOS A SEREM FORNECIDOS/INSTALADOS PELA 

CONTRATADA: 

 
ITEM DISCRIMINAÇÃO QTD. 

01 
Carrinho para transporte de roupa limpa/suja 08 

02 Boiler aquecedor de água elétrico capacidade de aquecimento de 1.000 
litros; 3.000w, instalado 

01 

03 Dosadores de detergentes, amaciante, sabão automáticos, instalados 
nas máquinas de lavar 

06 

04 
Mesa em grade vasada para alimentação da calandra 01 

 

a) A Contratada deverá fornecer o enxoval devidamente identificado com o nome e logomarca 

da unidade hospitalar (Hospital Municipal Djalma Marques), distribuídas por toda a extensão 

da rouparia. 

 

b) Deverá a contratada disponibilizar, do seu quadro de funcionários, 3 (três) técnicos 

operadores das máquinas de lavar, para realização dos serviços de separação e lavagem da 

roupa suja, em todos os turnos de funcionamento da lavanderia do HMDM, determinando os 

procedimentos adequados a serem tomados para melhor execução dos serviços, visando 

sempre as melhores práticas. 

c) Deverá a contratada fornecer os insumos (detergentes especial, amaciante, sabão e etc) 

para a efetiva lavagem dos enxovais. 

d) Deverá ainda, a contratada, fornecer e realizar instalação do aquecedor (boiler) na 

lavanderia do HMDM, bem como fornecer e instalar os dosadores automáticos nas 02 (duas) 

máquinas de lavar. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS PELA 

CONTRATADA E QUANTIDADE ESTIMADA: 
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I - Fica estabelecido que a contratada disponibilizará 03 (três) funcionários para atuarem na 

lavanderia, nas escalas de trabalho de 12 horas por dia, sete dias por semana, incluídos 

sábados, domingos e feriados, iniciando sempre às 07 horas, com final às 19 horas. 

 

II - A quantidade de serviços poderá variar de acordo com a determinação do gestor ficando 

estabelecida, neste Termo de Referência, somente uma estimativa de peso para lavagem de 

roupas hospitalares. 

 

III - A prestação de serviços de lavanderia hospitalar envolverá todas as etapas do 

processamento das roupas hospitalares, conforme o padrão estabelecido na Resolução de 

Diretoria Colegiado ANVISA n. 06/2012 e no Manual de Processamento de Roupas de Serviço 

de Saúde: Prevenção e Controle de Risco da Agência Nacional de Vigilância Sanitária – 2007, 

que atualiza o Manual de Lavanderia Hospitalar do Ministério da Saúde – 1986 e suas 

atualizações. 

 

IV - O processamento das roupas hospitalares será executado nas instalações do HMDM. 

 

V - O processamento das roupas hospitalares abrange todas as etapas pelas quais as roupas 

passam, desde a sua utilização até seu retorno, em ideais condições de reuso, quais sejam: 

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

b - Separação da roupa suja; 

c - Lavagem da roupa suja; 

d - Secagem da roupa limpa; 

e - Calandragem ou passadoria da roupa limpa; 

f - Reparos e reaproveitamento de peças danificadas; 

g - Separação e embalagem da roupa limpa; 

h - Transporte e entrega da roupa limpa nas rouparias do hospital. 

 

VI - Da coleta da roupa suja nos setores: 

a) Para efeito deste contrato considera-se: 

 “sujeira leve”- roupa com nenhuma sujeira aparente; 

 “sujeira pesada” - roupa com pequenas quantidades de sujeira e ou sangue; 

 “sujeira super pesada” - campos operatórios com grande quantidade de sangue 
(compressa e roupas com grandes quantidades de sangue) e fezes; 
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b) A coleta será feita no setor de expurgo central das unidades, com carros específicos 

fornecidos pela CONTRATANTE para a devida atividade, por funcionários da CONTRATADA 

devidamente treinados, uniformizados, e equipados com os Equipamentos de Proteção 

Individual (EPI´s). 

c) O funcionário que faz a coleta da roupa suja deve usar avental de borracha, luvas de 

borracha cobrindo os braços, proteção ocular, botas e máscara com filtro. 

 

d) Todos os objetos perfuro-cortantes encontrados junto às roupas devem ser recolhidos e 

identificados com os setores de origem, data e horário da coleta da roupa, de forma que 

permitam a correção dos processos de trabalho pela área assistencial. 

e) O acondicionamento dos objetos perfuro-cortantes deve ser realizada segundo a Resolução 

de Diretoria Colegiada ANVISA n. 06/2012. 

f) O relatório citado deverá ser emitido em 02 (duas) vias, conferidas e assinadas pelos 

responsáveis da CONTRATADA e da CONTRATANTE. Uma das vias deverá ficar com o 

responsável da CONTRATANTE. 

 

VII - Da lavagem das roupas: 

 

a) A CONTRATADA deverá utilizar o processo preconizado pela CCIH do Hospital, pela 

Resolução de Diretoria Colegiada ANVISA n. 06/2012 e pelo Manual de Processamento de 

Roupas de Serviço de Saúde: Prevenção e Controle de Risco, 2007 da Agência Nacional de 

Vigilância Sanitária (ANVISA). 

b) 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 junto à Agência Nacional de 

Vigilância Sanitária - ANVISA, 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.  

c) As respectivas Fichas de Informações de Segurança de Produto Químico – FISPQ de todos os 

produtos químicos a serem empregados devem ser entregues à CONTRATANTE no ato da 

assinatura do contrato. 

d) A CONTRATADA deverá apresentar separadamente as formulações do processo de lavagem, 

descrevendo a operação - dosagem dos produtos, tempo de lavagem e temperatura da água e 

dos procedimentos a serem realizados para: sujeira leve - roupa com nenhuma sujeira 

aparente; sujeira pesada – roupa com pequenas quantidades de sujeira e ou sangue; sujeira 

super pesada - campos operatórios com grande quantidade de sangue (compressa e roupas 

com grandes quantidades de sangue) e fezes. 

e) As dosagens dos produtos a serem utilizados deverão seguir rigorosamente às instruções do 

fabricante, visando à garantia do serviço executado; 

f) Um ciclo completo de lavagem de roupa com sujidade pesada e super pesada deve incluir: 

umectação enxágues inicial, pré-lavagem, lavagem, alvejamento, enxágues acidulação e 

amaciamento; 
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g) 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. 

 

VIII - Da secagem, calandragem e passadoria da roupa limpa: 

a) A secagem se dará por meio de secadores rotativos e depois, enviada a área de 

acabamentos; 

b) Toda roupa limpa deverá ser calandrada, à exceção das felpudas e roupas cirúrgicas que 

deverão ser passadas a ferro e entregues dobradas tecnicamente. As roupas cirúrgicas deverão 

ser embaladas e empacotadas prontas para o processo de esterilização; 

c) O funcionário responsável pela colocação ou retirada das roupas nas máquinas de secagem 

ou calandragem devem utilizar avental de borracha, botas, máscara e luvas de borracha 

cobrindo os braços. No caso de haver algum equipamento que emita ruído ligado no setor da 

lavanderia o funcionário deverá usar também proteção auricular.  

 

IX - Do reparo e reaproveitamento de peças danificadas: 

 

a) As peças danificadas, desgastadas, mas ainda dentro do padrão de aceitabilidade serão 

reparadas por costureiras da CONTRATADA; 

b) As peças que não se apresentarem de acordo com os padrões aceitos, pela Contratante, 

serão consideradas excluídas. 

 

X - Da separação e embalagem das roupas limpas: 

 

a) Na fase final do processamento das roupas de hotelaria, estas devem ser dobradas e 

embaladas em sacos plásticos biodegradáveis e selados;  

b) Os custos com embalagens são de responsabilidade da CONTRATADA. 

 

XI - Da entrega da roupa limpa ao setor de rouparia: 

 

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

quatro) horas; 

b) As relações acima deverão ser emitidas em 02 (duas) vias, conferidas e assinadas pelos 

responsáveis da CONTRATADA e do CONTRATANTE. Uma das vias deverá ficar com o 

responsável do CONTRATANTE; 

c) Toda roupa limpa que apresentar qualidade de limpeza insatisfatória deverá ser separado, 

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. 
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XII - Da entrega da roupa limpa na rouparia da Contratante: 

 

a) A distribuição das roupas do setor de rouparia aos leitos devem ser realizadas pelos 

colaboradores de responsabilidade da CONTRATANTE; 

b) As roupas limpas, quando de sua entrega, deverão vir acompanhadas de uma relação geral, 

constando o rol da roupa entregue - número total de pacotes ou peças; 

c) As relações acima deverão ser emitidas em 02 (duas) vias, conferidas e assinadas pelos 

responsáveis da CONTRATADA e do CONTRATANTE. Uma das vias deverá ficar com o 

responsável do CONTRATANTE; 

d) Para execução dos serviços supramencionados relacionados ao objeto deste contrato, a 

CONTRATADA deverá garantir mão de obra especializada, pessoal técnico, operacional e 

administrativo, em número suficiente para desenvolver todas as atividades previstas, 

observadas as normas vigentes de vigilância sanitária; 

 

e) A CONTRATADA deverá suprir a necessidade do CONTRATANTE (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 ou responsabilizar-se por todas as etapas do processamento da roupa em serviços 

externos ao da CONTRATADA, especializado em lavagem de roupa hospitalar, quando, por 

quaisquer motivos, a lavanderia CONTRATADA não estiver em funcionamento.  

 

XIII - Dos resíduos: 

 

a) Fica a cargo do HMDM a correta destinação dos resíduos líquidos, segundo legislação 

vigente e melhor técnica e tecnologia disponível;  

 

b) O procedimento de recolhimento dos resíduos gerados no processo de lavanderia hospitalar 

deve sempre contemplar as etapas de tratamento e disposição final, sempre obedecendo às 

normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) e legislação vigente; 

 

c) O local reservado à destinação final dos resíduos deverá estar regularizado junto aos órgãos 

ambientais dos poderes públicos, devendo as regularidades de documentação referente à 

empresa e o volume transportado serem devidamente encaminhados ao CONTRATANTE; 

 

d) Além das atividades primárias, deverá ser realizada 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; 
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e) Caberá à CONTRATADA a devolução de roupas e objetos, de propriedade do CONTRATANTE 

ou dos pacientes, que porventura forem misturados à roupa hospitalar;  

 

f) Deverão ser rigorosamente observados os prazos de execução dos serviços previamente 

estabelecidos. 

 

g) A CONTRATADA deverá disponibilizar materiais de consumo em quantidades suficientes e 

qualidade adequada para atender a legislação técnica e sanitária vigente; 

 

h) A CONTRATADA deverá observar as considerações gerais e especificas sobre o assunto, 

conforme descrita na Resolução de Diretoria Colegiada ANVISA n.06/2012 e no Manual de 

Processamento de Roupas de Serviço de Saúde: Prevenção e Controle de Risco, 2007 da 

ANVISA- Agência Nacional de Vigilância Sanitária, tais como: 

 

 O empregado que realiza o transporte de roupa suja deve utilizar equipamento 
de proteção individual, inclusive proteção ocular conforme capítulo de controle 
de infecção, no momento do recolhimento da roupa, porém, ao abrir portas 
deve fazê-lo sem luva; 

 É indicado que os trabalhadores da área suja, ao término do trabalho, não 
saiam do local sem tomar banho e trocar de roupa; 

 

 A lavagem das vestimentas dos trabalhadores da coleta e da sala de 
recebimento de roupa suja deve ser realizada na própria unidade de 
processamento de roupas à custa da CONTRATADA; 

 

 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 perfuro-cortantes, 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; 

 

 A frequente higienização das mãos pelo pessoal que manuseia roupa suja é 
essencial para a prevenção de infecções. 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 troca de roupa; 
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 É recomendável a utilização de estrados e proteção para os pés ou sapatos na 
área de alimentação da calandra para evitar que lençóis e outras peças grandes 
entrem em contato com o piso. O estrado deve ser fornecido pela 
CONTRATADA; 

 

 A roupa limpa deve ser manuseada somente quando necessário e com prévia 
higienização das mãos; 

 

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

 Tanto na área “suja”, quanto na área “limpa” da lavanderia hospitalar, é 
obrigatório a higienização periódica das mãos pelos funcionários; 
 

 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; 

 

 Os trabalhadores da lavanderia hospitalar devem receber capacitação com o 
seguinte conteúdo mínimo: (I) etapas do processamento de roupas de serviços 
de saúde; (II) normas e rotinas padronizadas; (III) segurança e saúde 
ocupacional; (IV) prevenção e controle de infecção e (V) uso de produtos 
saneantes; 

 

 As normas e rotinas padronizadas de todas as atividades desenvolvidas no 
processamento de roupa hospitalar e executadas pela CONTRATADA devem 
estar acessíveis tanto aos profissionais envolvidos como às autoridades 
sanitárias; 

 

 Os trabalhadores da lavanderia hospitalar devem receber constantemente 
orientações referentes ao modo de transmissão de doenças e controle de 
infecções; 

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

 

 A diluição de produtos utilizados na lavanderia hospitalar deve ocorrer de 
acordo com o preconizado pelos seus respectivos fabricantes, utilizando-se, 
para tanto, de dosadores automáticos fornecidos pela CONTRATADA e 
instalados nas dependências do CONTRATANTE; 
 

 A CONTRATADA deve manter arquivo de exames admissionais, periódicos, 
demissionais, mudanças de função e retorno ao trabalho, conforme preconiza a 
NR 07 do Ministério do Trabalho e Emprego, que compõe Portaria nº. 3.214 de 
08/06/78 e suas alterações; 

 

 O Programa de Prevenção de Riscos Ambientais deve ser elaborado e 
executado pela CONTRATADA, conforme preconiza a NR 09 do Ministério do 
Trabalho e Emprego, que compõe a Portaria nº 3.214 de 08/06/78 e suas 
alterações; 

 

 Cabe à CONTRATADA 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. 

 

CLÁUSULA OITAVA – DA DEMANDA: 

 

I - A demanda do Órgão tem como base as seguintes características: 

 

a) O Hospital Municipal Djalma Marques - HMDM desenvolve atividades de alta complexidade, 

nas áreas cardiovasculares, trauma-ortopedia, neurocirurgia, vídeo-laparoscopia, nefrologia, 

transplante, face emulsificação, gestante de alto risco, cirurgia bariátrica, hemodinâmica, 

audiometria, ressonância magnética, além dos serviços de clínica médica, cirúrgica e 

ortopedia, com os serviços de atendimento distribuídos. 

 

b) O Hospital Municipal Djalma Marques - HMDM utiliza como parâmetro de quantitativo de 

lavagem de roupas hospitalares uma demanda de aproximadamente 38.430 (trinta e oito mil 

quatrocentos e trinta) quilogramas por mês. 
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CLÁUSULA NONA – EXIGÊNCIAS PARA HABILITAÇÃO: 

 

Os licitantes deverão atender as seguintes exigências: 

 

a) Habilitação Jurídica: 

i. Registro comercial, no caso de empresa individual e cédula de identidade, no caso de 
pessoa física; 

ii. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor devidamente registrado na Junta 
Comercial, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por 
ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores; 

iii. Inscrição no Órgão competente, do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, 
acompanhada de prova de diretoria em exercício; 

iv. Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em 
funcionamento no País; 

v. Os documentos em apreço deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da 
consolidação respectiva. 
 

b) Regularidade Fiscal e Trabalhista: 

i. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Físicas (CPF), ou no Cadastro 
Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ), conforme o caso; 

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

iii. Prova de regularidade com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do domicílio ou 
sede do licitante, ou outra equivalente na forma da Lei, que estejam dentro do prazo 
de validade até a data de entrega, composta de: 

a. Certidão conjunta expedida pela Receita Federal do Brasil e Procuradoria-Geral 
da Fazenda Nacional. 

b. Certidão negativa expedida pela Secretaria da Fazenda do Estado (Débitos 
Fiscais e Dívida Ativa). 

c. Certidão negativa expedida pela Prefeitura Municipal, (Débitos Fiscais e Dívida 
Ativa). 

d. CND - Certidão Negativa de Débito, emitida pelo INSS dentro do seu período 
de validade; e, 

e. CRF - Certificado de Regularidade do FGTS, dentro do seu prazo de validade. 

f. CNDT – Certidão de Negativa de Débito Trabalhista. 
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c) A Qualificação Econômica Financeira, deverá ser provada a partir dos seguintes 

documentos: 

i. Certidão Negativa de Falência, Concordata, Recuperação Judicial e Extrajudicial, 
expedida pelo distribuidor local ou da sede da pessoa jurídica ou domicílio da pessoa 
física, dentro do prazo de validade. 

ii. Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício, que comprovem a 
boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou 
balanços provisórios, podendo ser atualizados, quando encerradas ha mais de três 
meses da data de apresentação da proposta, tomando como base a variação, ocorrida 
no período, do Índice Geral de Preços - Disponibilidade Interna - IGP-DI, publicado pela 
Fundação Getúlio Vargas - FGV; 

iii. A comprovação de boa situação financeira da empresa licitante será demonstrada 
utilizando-se as fórmulas abaixo, obtenção de Índice de Liquidez Geral (LG), Solvência 
Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC): 

 
Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo 

LG = --------------------------------------------------------------------------- 
Passivo Circulante + Passivo Não Circulante 

 
Ativo Total 

SG = --------------------------------------------------------------------  
Passivo Circulante + Passivo Não Circulante 

 
Ativo Circulante 

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

 

d) Serão inabilitadas as empresas que não apresentarem cumulativamente: 

i.  Balanço patrimonial e demonstrações contábeis referentes ao último exercício social, 
comprovando índices de Liquidez Geral - LG, Liquidez Corrente - LC, e Solvência 
Geral - SG superiores a 1 (um); 

ii. Capital Circulante Líquido ou Capital de Giro (Ativo Circulante - Passivo Circulante) de, 
no mínimo, 16,66% (dezesseis inteiros e sessenta e seis centésimos por cento) do 
valor da proposta, tendo por base o balanço patrimonial e as demonstrações contábeis 
do último exercício social; 

iii. Comprovação de patrimônio líquido de 10% (dez por cento) do valor estimado da 
contratação, por meio da apresentação do balanço patrimonial e demonstrações 
contábeis; 

iv. As empresas que apresentarem resultado igual ou menor do que 1 (um) no índice de 
liquidez, quando de sua habilitação deverão comprovar, considerados os riscos para a 
administração, patrimônio líquido mínimo no valor mínimo de 10% (dez por cento) do 
valor estimado da contratação, admitida a atualização para a data de apresentação da 
proposta através de índices oficiais; 
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e) Qualificação técnica, deverá ser provada a partir dos documentos listados abaixo, e que 

deverão ser mantidos pela CONTRATADA durante a vigência do Contrato: 

i.  Comprovação de aptidão do desempenho de atividade pertinente e compatível em 
características, com o objeto da licitação, através da apresentação de atestado de 
Capacidade Técnica, autenticado, com fornecimento/processamento de no mínimo 
30% (trinta por cento) do quantitativo estimado, fornecidos por pessoa jurídica de 
direito público ou privado (original ou copia autenticada); 

ii. O licitante deve disponibilizar todas as informações necessárias à comprovação da 
legitimidade dos atestados apresentados, encaminhando, dentre outros 
documentos, cópia do contrato que deu suporte à contratação, endereço atual da 
contratante e local em que foram prestados os serviços; 

iii. Licença Sanitária Estadual ou Municipal, compatível com o objeto licitado, emitido 
pelo Serviço de Vigilância Sanitária, dentro do prazo de validade (original ou cópia 
autenticada) em nome do licitante; 

iv. Comprovação de Licença Ambiental/Autorização Operacional, emitida pelo IBAMA, 
órgão competente para atividade compatível com o objeto licitado, dentro do prazo 
de validade - (original ou cópia autenticada); 

v. Certificado de Regularidade da Empresa e do Responsável Técnico no Conselho 
Profissional competente, dentro do prazo de validade (original ou cópia autenticada) 
em nome do licitante; 

vi. Regularidade junto a Polícia Federal para exercer atividades com Produtos Químicos 
sujeitos a controle e fiscalização, conforme previsto na Lei 10.317 de 27/12/2001, 
dentro do prazo de validade (original ou cópia autenticada). 

vii. Certificado de Regularidade da Empresa junto ao IBAMA, dentro do prazo de validade 
(original ou cópia autenticada) em nome do licitante; 

viii. Comprovação das fichas dos produtos utilizados no processo de lavagem (FISPQ), 
aprovado pelo órgão competente, dentro do prazo de validade - (original ou cópia 
autenticada); 

ix. Declaração expressa do licitante de dispor LAVANDERIA HOSPITALAR capacitada, com 
todo aparelhamento técnico e pessoal devidamente treinado, adequados e 
disponíveis, num raio de 30 quilômetros de distância do HMDM com capacidade 
mínima igual ou superior à demanda do HMDM, para utilização em casos de possíveis 
suspenção de funcionamento da lavanderia do HMDM (LAVANDERIA EXTERNA DE 
BACK UP); 

x. Declaração que nas instalações da licitante possui “Barreira de Descontaminação”, 
conforme exigência contida na Portaria do Ministério da Saúde nº 2616/GM é 
obrigatório que as instalações da empresa disponham de “Barreira Anti-Infecção 
Cruzada”, ou seja, “Barreira de Descontaminação”. 

CLÁUSULA DÉCIMA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE: 

i. Proporcionar todos os meios ao seu alcance para a execução dos serviços a cargo da 
CONTRATADA. 

ii. Efetuar o pagamento no prazo previsto. 
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iii. Acompanhar, fiscalizar, conferir, avaliar as obrigações da CONTRATADA, através do 
Servidor designado pela Autoridade competente da Unidade Hospitalar. 

iv. Não permitir que outrem cumpra com as obrigações a que se sujeitou o licitante 
vencedor. 

v. Efetuar o controle de qualidade dos serviços prestados. 

vi. Fornecer a contratada, Nota de Empenho/Ordem de Execução de Serviço com a 
definição do serviço a ser realizado, devidamente assinada por funcionário autorizado. 

vii. Receber da contratada Ordem de Serviço devidamente preenchida com relato dos 
serviços executados. 

viii. Facilitar, por todos seus meios, o exercício das funções da Contratada dando-lhe 
acesso às suas instalações. 

ix. Prestar informações e esclarecimentos que eventualmente venham a ser solicitados 
pela contratada e que digam respeito à natureza dos serviços que tenham de executar. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA: 

 

i. O cumprimento integral dos termos do Manual de Processamento de Roupas de 
Serviços de Saúde – Prevenção e Controle de Riscos do Ministério da saúde – Brasília 
2009, independente de sua transcrição, e no que couberem as normas da Secretaria 
Estadual e/ou Municipal de Vigilância; 

ii. O cumprimento, por parte de seus empregados, das normas disciplinares 
determinadas pela administração, substituindo no prazo máximo de 24 (vinte e 
quatro) horas, após notificação, qualquer empregado considerado com conduta 
inconveniente; 

iii. Atender as solicitações do Hospital, quanto à substituição da mão de obra entendida 
como inadequada para prestação dos serviços. 

iv. Manter nas instalações da empresa, de preposto, aceito pelo o Hospital, a quem 
deverá ser conferido poderes para representá-la na execução do contrato; 

v. Relatar ao Hospital e/ou Divisão de Hotelaria Hospitalar toda e qualquer irregularidade 
observada nas instalações da Unidade; 

vi. Implantar sistema de supervisão permanente na execução dos serviços, de forma a 
obter uma operação correta e eficaz, realizando os serviços de forma meticulosa e 
constante, mantendo em perfeitas condições de ordem as dependências que lhe 
forem destinadas para o desenvolvimento das atividades pertinentes à execução dos 
serviços; 

vii. Será feita a reposição de enxoval, pela CONTRATADA, mediante controle de inventário, 
em no máximo 5% (cinco por cento) ao mês tomando por base o quadro de 
fornecimento de enxoval, referente ao extravio e desgaste natural das peças; 

viii. Arcar com os custos relativos à realização de testes bacteriológicos, que venham a ser 
solicitados pela administração, sempre que dermatites alérgicas sejam detectadas; 
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ix. A apresentação dos empregados deverá ser dentro dos horários preestabelecidos, 
garantindo que se apresentem limpos, uniformizados e portando crachá de 
identificação, unhas cortadas, cabelos curtos ou protegidos por touca; 

x. Fornecer aos empregados uniformes distintos, sendo um para área de coleta 
(contaminada) e outra para circulação, além do Equipamento de Proteção Individual 
(EPI’s), conforme a estabelecida legislação vigente; 

xi. A total execução dos serviços, compreendendo: coleta, lavagem, desinfecção, 
higienização e entrega da roupa devidamente embalada em saco plástico 
transparente; 

xii. A execução dos serviços com adoção do ciclo completo de higienização, obedecidas às 
normas estabelecidas pelo Setor de Lavanderia e a utilização exclusiva de produtos de 
primeira qualidade com registro na Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério da 
Saúde; 

xiii. As peças de roupa destinadas aos pacotes cirúrgicos não poderão receber emendas ou 
consertos de qualquer natureza, devendo ser substituída em caso de dano; 

xiv. Serão consideradas impróprias para uso, as roupas que não mais suportem os 
consertos e que possam comprometer a funcionalidade do uso e a perda de conforto 
do usuário. Caberá ao Setor de Lavanderia do Hospital a indicar as roupas consideradas 
impróprias para o uso; 

xv. Não poderá haver cruzamento de roupas sujas com roupas limpas, sendo utilizados 
veículos com barreira física de separação, veículos distintos e/ou veículos em rota 
exclusiva para o HMDM; 

xvi. O veículo destinado ao transporte de roupa suja deverá possuir vedação, que propicie 
o isolamento completo do motorista do contato com a roupa infectada. O veículo 
deverá possuir identificação externa, com o símbolo de resíduo infectante, atendendo 
as normas de comunicação visual; 

xvii. Submeter para aprovação da administração, qualquer mudança a ser introduzida na 
rotina dos serviços. A administração formalizará por escrito sua concordância; 

xviii. A empresa deverá efetuar tratamento adequado para remoção dos diversos tipos de 
manchas. Quando se tratar de manchas indeléveis, a roupa será considerada imprópria 
para o uso; 

xix. Responsabilizar-se pela realização das manutenções preventiva e corretiva, com 
reposição de peças, nos equipamentos listados na CLÁUSULA QUINTA deste Termo de 
Referência, sem nenhum custo adicional à contratante; 

xx. Responsabilizar-se por danos causados diretamente a qualquer bem de 
propriedade da CONTRATANTE ou de terceiros, quando esses tenham sido 
ocasionados por seus empregados, encarregados e/ou prepostos durante a 
execução dos serviços, ou em função deste, ou ainda, por ação de terceiros, 
cuja conduta danosa ou lesiva à CONTRATANTE caberia/deveria evitar; 

xxi. Responsabilizar-se pela contratação e pagamento de todos os profissionais 
necessários à prestação dos serviços ora contratados, sendo certo que em 
nenhuma hipótese haverá qualquer vínculo empregatício entre os empregados 
da CONTRATADA com o CONTRATANTE; 

xxii. Fornecer todos os materiais de consumo, bem como todos aqueles 
necessários à completa e efetiva execução total dos serviços propostos; 
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xxiii. Responsabilizar-se por quaisquer acidentes que venham a ser vitimas seus 
empregados, quando as leis trabalhistas e previdenciárias lhes assegurarem e 
demais exigências legais para o exercício das atividades do objeto deste, 
ficando, ainda ao Hospital Municipal Djalma Marques isento de qualquer 
vinculo empregatício com os mesmos; 

xxiv. Todas as ferramentas, equipamentos de manutenção, aparelhos eletrônicos de 
aferição, regulagem ou ajustes, necessários para a execução dos serviços, 
objeto deste Contrato, deverão ser providenciados e fornecidos aos técnicos 
pela CONTRATADA, não recaindo sobre a CONTRATANTE nenhuma 
responsabilidade quanto ao desgaste ou dano parcial ou total dos mesmos; 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA E PRORROGAÇÃO DO CONTRATO: 

 

i. O contrato terá vigência de 12 (doze) meses a contar da data da sua assinatura. 
 

ii. O presente contrato NÃO PODERÁ SER PRORROGADO. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – MEDIDAS ACAUTELADORAS: 

 

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

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – FISCALIZAÇÃO / CONTROLE DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 

 

i. O órgão deve acompanhar e fiscalizar a conformidade da prestação dos serviços e da 
alocação dos recursos necessários, de forma a assegurar o perfeito cumprimento do 
ajuste, por meio de um representante especialmente designado, na forma dos Arts. 67 
e 73 da Lei nº 8.666, de 1993, e do art. 6º do Decreto nº 2.271, de 1997. 

 

ii. 14.2. O representante da Contratante deverá ter a experiência necessária para o 
acompanhamento e controle da execução dos serviços e do contrato. 

 

iii. 14.3. Fiscalização do cumprimento das obrigações trabalhistas e previdenciárias da 
Contratada, referentes aos empregados alocados na execução do contrato, deverá 
seguir o disposto no Anexo IV (Guia de Fiscalização dos Contratos de Terceirização) da 
Instrução Normativa nº 02, de 30 de abril de 2008, da Secretaria de Logística e 
Tecnologia da Informação do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, no 
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que couber, sem prejuízo de outras medidas que o órgão julgar necessárias, de acordo 
com a especificidade do objeto e do local. 

 

iv. A verificação da adequação da prestação do serviço deverá ser realizada com base nos 
critérios previstos no Termo de Referência. 

 
v. O fiscal ou gestor do contrato, ao verificar que houve subdimensionamento da 

produtividade pactuada, sem perda da qualidade na execução do serviço, deverá 
comunicar à autoridade responsável para que esta promova a adequação contratual à 
produtividade efetivamente realizada, respeitando-se os limites de alteração dos 
valores contratuais previstos no § 1º do artigo 65 da Lei nº 8.666, de 1993. 
 

vi. A conformidade do equipamento a ser utilizado na execução dos serviços deverá ser 
verificada juntamente com o documento da Contratada que contenha a relação 
detalhada dos mesmos, de acordo com o estabelecido no Termo de Referência e na 
proposta, informando as respectivas quantidades e especificações técnicas, tais como: 

 

a) Marca qualidade e; 

b) forma de uso. 

 

vii. O representante da Administração anotará em registro próprio todas as ocorrências 
relacionadas com a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o 
nome dos empregados eventualmente envolvidos, adotando as providências 
necessárias ao fiel cumprimento das cláusulas contratuais e comunicando a autoridade 
competente, quando for o caso, conforme o disposto nos §§ 1º e 2º do artigo 67 da Lei 
nº 8.666, de 1993.  
 

viii. A fiscalização não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive 
perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições 
técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade 
inferior e, na ocorrência desta, não implica em co-responsabilidade da Contratante ou 
de seus agentes e prepostos, de conformidade com o artigo 70 da Lei nº 8.666, de 
1993. 

 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – HORÁRIOS DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 

 

i. Os horários de execução dos serviços de lavagem de roupa devem ser definidos de 
forma a atender as necessidades, em função das especificidades do Hospital, 
lembrando sempre que o horário de funcionamento do hospital não é determinante 
para a fixação do horário de execução dos serviços de lavagem das roupas. 
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CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – ENTREGA E DO RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS: 

 

i. A execução dos serviços terá inicio no prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos, após 
recebimento da Nota de Empenho / Ordem de Execução de Serviços, emitida pelo 
HOSPITAL MUNICIPAL DJALMA MARQUES - HMDM, datada e assinada, pela 
Autoridade competente. 

ii. A execução dos serviços deverá ser efetuada de acordo com a respectiva Nota de 
Empenho/Ordem de Execução de Serviços, combinado com o Termo de Referencia, 
sempre acompanhado do respectivo documento fiscal. 

iii. A execução dos serviços deverá ser efetuada conforme cronograma de execução dos 
serviços, contados a partir da autorização pelo Hospital Municipal Djalma Marques-
HMDM. 

iv. O recebimento será feito em duas etapas: 
Recebimento provisório 

a) No local de entrega, a Comissão/Servidor designado fará o recebimento dos 

serviços, limitando-se a verificar a sua conformidade com o discriminado na Ordem 

de Execução de Serviços/Nota Fiscal, fazendo constar no canhoto e no verso da Nota 

a data de entrega e, se for o caso, as irregularidades observadas. 

Recebimento definitivo 

a) No prazo de até 05 (cinco) dias úteis, contados do recebimento provisório, a 

Comissão/Servidor designado procederá ao recebimento definitivo, verificando a 

quantidade e a qualidade dos serviços executados de conformidade com o exigido 

neste Edital e com o constante da respectiva proposta de preço da licitante 

vencedora. 

v. Em caso de conformidade, a Comissão/Servidor designado atestará a efetivação da 
entrega dos serviços de cada unidade, no verso da Nota Fiscal e a encaminhará ao 
Setor competente do Hospital Municipal Djalma Marques-HMDM, para fins de 
pagamento. 

vi. Em caso de não conformidade, a Comissão/Servidor designado devolverá Nota Fiscal e 
os serviços deverão sofrer as devidas correções. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DAS INFRAÇÕES E DAS SANSÕES ADMINISTRATIVAS: 

i. Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, do Decreto nº 
3.555, de 2000 e do Decreto nº 5.450, de 2005, a licitante/Adjudicatária que, no 
decorrer da licitação: 

a) Não assinar o contrato, quando convocada dentro do prazo de validade da 
proposta; 

b) Apresentar documentação falsa; 

c) Deixar de entregar os documentos exigidos no certame; 
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d) Não mantiver a sua proposta dentro de prazo de validade; 

e) Comportar-se de modo inidôneo; 

f) Cometer fraude fiscal; 

g) Fizer declaração falsa; 

h) Ensejar o retardamento da execução do certame. 

i) A licitante/Adjudicatária que cometer qualquer das infrações discriminadas 
no subitem anterior ficará sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e 
criminal, às seguintes sanções: 

 

ii. Multa de até 0,2 % (dois décimos de ponto percentual) sobre o valor estimado do 
Contrato prejudicado pela conduta do licitante; 

 

iii. Comete infração administrativa, ainda, nos termos da Lei nº 8.666, de 1993, da Lei nº 
10.520, de 2002, do Decreto nº 3.555, de 2000, e do Decreto nº 5.450, de 2005, a 
Contratada que, no decorrer da contratação: 

a) Inexecutar total ou parcialmente do contrato; 

b) Apresentar documentação falsa; 

c) Comportar-se de modo inidôneo; 

d) Cometer fraude fiscal; 
 

iv. A Contratada que cometer qualquer das infrações discriminadas no subitem acima 
ficará sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções: 

a) Advertência por faltas leves, assim entendidas como aquelas que não 
acarretarem prejuízos significativos ao objeto da contratação; 

b) Multa: 

b.1) Moratória de até 0,2 % (dois décimos de ponto percentual)  por dia de 

atraso injustificado sobre o valor mensal da contratação, até o limite de 15 

(quinze) dias; 

b.2) Compensatória de até 1,5 % (hum e meio por cento de ponto 

percentual) sobre o valor total do contrato, no caso de inexecução total ou 

parcial da obrigação assumida, podendo ser cumulada com a multa 

moratória, desde que o valor cumulado das penalidades não supere o valor 

total do contrato. 

c) Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o HOSPITAL 
MUNICIPAL DJALMA MARQUES - HMDM, pelo prazo de até dois anos; 

 

d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração 
Pública Municipal, enquanto perdurarem os motivos determinantes da 
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punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria 
autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a 
Contratada ressarcir a Administração pelos prejuízos causados; 
 

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

vi. Também ficam sujeitas às penalidades de suspensão de licitar e impedimento de 
contratar com o órgão licitante e de declaração de inidoneidade, previstas no subitem 
anterior, as empresas ou profissionais que, em razão do contrato decorrente desta 
licitação: 
 

vii. Tenham sofrido condenações definitivas por praticarem, por meio dolosos, fraude 
fiscal no recolhimento de tributos; 
 

viii. 17.5.2. Tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação; 
 

ix. Demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude 
de atos ilícitos praticados. 

x. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo 
administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa, observando-se o 
procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente na Lei nº 9.784, de 
1999. 
 

xi. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a 
gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano 
causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade. 

 
xii. As multas devidas pela Contratada serão deduzidas de pleno direito de valores 

devidos, recolhidas através de Guia de Recolhimento da União – GRU. 
 

xiii. Caso a Contratante determine, a multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 05 
(cinco) dias úteis, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela 
autoridade competente. 
 

xiv. As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas 
ou, no caso das multas, cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis. 
 

xv. É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade a ele superior, em qualquer fase da licitação, 
promover diligências com vistas a esclarecer ou a complementar a instrução do 
processo, conforme lhe faculta o § 3º do Art. 43, da Lei 8.666/93. 
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CLAUSULA DÉCIMA OITAVA – DO PAGAMENTO: 

i. O pagamento será efetuado até 30 (trinta) dias, contados a partir da apresentação da 
nota fiscal/fatura, devidamente atestado pelo fiscal indicado pelo Hospital Municipal 
Djalma Marques -HMDM, demonstrando a entrega diária  dos itens relacionados e 
suas quantidades; 

 

ii. O pagamento estará condicionado à REGULARIDADE FISCAL DA EMPRESA, devendo 
está demonstrar tal situação em todos os seus pedidos de pagamentos por meio da 
seguinte documentação: 

a) Certidão negativa de INSS; 

b) Certidão Negativa de FGTS; 

c) Certidão Negativa de Divida Trabalhista; 

d) e Outros, que sejam necessários para a realização do certame. 

CLAUSULA DÉCIMA NONA – DO ESCRITÓRIO OU SEDE DA PROPONENTE: 

i. É recomendável que a CONTRATADA, tenha escritório em São Luís, Estado do 
Maranhão, com autonomia ampla, geral e irrestrita, para fiscalização e 
acompanhamento contratual, inclusive nas tomadas de decisões sobre qualquer 
assunto referente ao objeto e demais itens deste Termo de Referência e seus anexos. 

 

ii. Caso a CONTRATADA tenha sede fora da cidade de São Luís (MA), e, não interesse pelo 
escritório naquela cidade, a mesma terá que disponibilizar meios de comunicação que 
não gerem custos para as Unidades Hospitalar. 

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA – DOS RECURSOS FINANCEIROS: 

I - A despesa decorrente do objeto deste Contrato correrá à conta da seguinte Dotação 

Orçamentária: 

UNIDADE ORÇAMENTARIA: 15201 – HMDM; 
FUNÇÃO: 10 – Saúde; 
SUB-FUNÇÃO: 302 – Assistência Hospitalar e Ambulatorial; 
PROGRAMA: 0237 – Urgência e Emergência; 
PROJETO/ATIVIDADE: 10.302.0237.2298 – Rede de Atenção às urgências. 

ELEMENTO DA DESPESA: 33.90.39.00 – Outros serviços de Terc. P. Jurídica; 

RECURSOS: 110 - SUS; 

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA – DO FISCAL DO CONTRATO: 
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I - A contratação será fiscalizada pelo servidor do Hospital Municipal Djalma Marques-HMDM-

HMDM, indicado pelo Diretor Geral do HMDM. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS: 

I - O Hospital Municipal Djalma Marques -HMDM, a qualquer tempo e lugar, de rejeitar 

quaisquer serviços, que de alguma forma, não estejam em estrita conformidade com os 

requisitos especificados. 

II - A CONTRATADA manterá a CONTRATANTE livre de quaisquer reivindicações, demandas, 

queixas e representações de qualquer natureza, decorrentes de sua ação ou omissão. 

 

São Luís, 15 de fevereiro de 2016. 

 

 

_________________________________________ 

NUBIA DE SOUSA SILVA 
Mat. 103382-1 

COORDENADORA DO DSG/HMDM 
 

 

 

 

ANEXO III 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aprovo o presente Termo de Referência nos moldes do artigo 7º, da Lei 8.666/1993. 

 

 

 

_________________________________________________ 

Ademar Branco Bandeira 

Diretor Geral do HMDM 

Mat. 386460-2 
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PROCESSO Nº 180- 1.085/2016 
 
 
 
 

 
DESCRIÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA 
EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE LOCAÇÃO 
DE ENXOVAL COM MANUTENÇÃO E SUPORTE 
OPERACIONAL NOS PROCESSOS DE LAVAGEM, 
DESINFECÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NA UNIDADE DE 
PROCESSAMENTO DE ROUPAS CENTRAL DO HMDM 
(LAVANDERIA INTERNA DO HMDM), COM FORNECIMENTO 
DE INSUMOS E EQUIPAMENTOS, COM MANUTENÇÃO DOS 
EQUIPAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO 
HOSPITAL MUNICIPAL DJALMA MARQUES – HMDM POR UM 
PERÍODO DE 12 MESES. 

 

EMPRESA 01 EMPRESA 02 EMPRESA 03 

                                        “A” 
 

 
“B” “C” 

ITE
M 

EQUIPAMENTO/MÁQUINA 
QTD 

MENSAL 
(kg) 

QTD 
ANUAL 

(kg) 

VALOR POR 
QUILOGRA

MA 

VALOR 
MENSAL 

VALOR ANUAL 
VALOR POR 

QUILOGRAMA 
VALOR 

MENSAL 
VALOR ANUAL 

VALOR POR 
QUILOGRAMA 

VALOR 
MENSAL 

 

1 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
CONTÍNUOS DE LOCAÇÃO 
DE ENXOVAL [COM 
MANUTENÇÃO E SUPORTE 
OPERACIONAL NOS 
PROCESSOS DE LAVAGEM, 
DESINFECÇÃO E 
HIGIENIZAÇÃO NA UNIDADE 
DE PROCESSAMENTO DE 
ROUPAS CENTRAL DO 
HMDM, COM 
FORNECIMENTO DE 
INSUMOS E 
EQUIPAMENTOS, COM 
MANUTENÇÃO DOS 
EQUIPAMENTOS, PARA 
ATENDER AS 
NECESSIDADES DO 
HOSPITAL MUNICIPAL 
DJALMA MARQUES – HMDM 
POR UM PERÍODO DE 12 
MESES. 

38.430 461.160 R$ 4,43 R$ 170.244,90 R$ 2.042.938,80 R$ 4,65 R$ 178.699,50 R$ 2.144.394,00 R$ 4,71 R$ 181.005,30 R$ 2.172.063,60 

 

 
13/11/2016 

VALOR MÉDIO POR kg R$ 4,60 

VALOR MÉDIO MENSAL R$ 176.649,90 

VALOR MÉDIO TOTAL R$ 2.119.798,80 
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ANEXO III 

MODELO “A” 

DECLARAÇÃO DE QUE NÃO EMPREGA MENOR 

IDENTIFICAÇÃO 

Empresa: 

 

CNPJ: 

Representante Legal: CPF: 

 

 

 

Para fins de participação no Pregão nº ___/2016, o licitante acima identificado DECLARA: 

 

1. Consoante o disposto no Inciso V do Art. 27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1983, 

acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não possui em seu quadro de 

pessoal empregado(s) com menos de 18(dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou 

insalubre, e em qualquer trabalho menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de 

aprendiz a partir de 14 (quatorze). 

Local/Data/Assinatura: 

_________________, _____/______/______, ____________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observação:  

1) Esta declaração deverá ser emitida em papel que identifique o órgão (ou empresa) 

emissor. 
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ANEXO III 

MODELO “B” 

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA OU EMPRESA DE 

PEQUENO PORTE NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº. 147/2014 OU 

COOPERATIVA NOS TERMOS DA LEI 11.488/2007. 

A empresa 

_____________________________________________________________, inscrita no CNPJ nº 

_____________________________, por intermédio de seu representante legal, o(a) Sr.(a.) 

___________________________________________, portador(a) da Carteira de Identidade nº 

_______________ e do CPF nº _______________________, DECLARA, para fins do disposto do 

Edital, do PREGÃO PRESENCIAL N°. __/2016, sob as sanções administrativas cabíveis e sob as 

penas da lei, que esta empresa, na presente data, é considerada:  

(      ) MICROEMPRESA, conforme Lei Complementar nº 147/2014;  

(   ) EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme Lei Complementar nº 147/2014.  

(   ) COOPERATIVA, conforme artigo 34 da Lei Federal nº. 11.488/2007. 

Declara ainda que a empresa está excluída das vedações constantes na lei 

Complementar nº. 147/2014. 

________________________, __ de _______ de 2016 

_________________________________________________________________ 

Nome:  

Cargo:  

RG:  

OBS. 1) Assinalar com um “X” a condição da empresa. 

2) Esta declaração deverá ser entregue ao Pregoeiro, após a abertura da Sessão, antes e 

separadamente dos envelopes (Proposta de Preço e Habilitação) exigidos nesta licitação, pelas 

empresas que pretenderem se beneficiar nesta licitação do regime diferenciado e favorecido 

previsto na Lei Complementar nº 147/2014, Lei Municipal 4.830/07 ou Lei Federal 11.488/2007. 

 

 

 



 
PREFEITURA DE SÃO LUÍS 

HOSPITAL MUNICIPAL DJALMA MARQUES-HMDM 

Rua dos Ouriços, lote 11, quadra 09, Calhau, São Luís – MA, CEP 
65071-380. 

48 

 

 

ANEXO III 

MODELO “C” 

DECLARAÇÃO DE PLENO CONHECIMENTO E ATENDIMENTO ÀS EXIGÊNCIAS DE 

HABILITAÇÃO 

 

A empresa ____________________________________________, inscrita no 

CNPJ n°___________________________, sediada em _______________________ por 

intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a)______________, portador(a) da Carteira de 

Identidade n.º ______________ e do CPF no _______________, DECLARA, que a empresa 

atende a todos os requisitos de habilitação, bem como apresenta sua proposta com indicação do 

objeto e do preço oferecido os quais atendem plenamente ao Edital. 

 

Local, _____de___________ de2016 

 

______________________________________________ 

(Representante legal) 
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ANEXO III 

MODELO “D” 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO DA HABILITAÇÃO 

 

A empresa ___________________________, signatária, inscrita no CNPJ sob o 

n.º _______________, sediada na ____________________(endereço completo), por seu 

representante legal, declara, sob as penas da lei, nos termos do artigo 32, § 2.º, da Lei Federal 

n.º 8.666/93, que até a presente data nenhum fato ocorreu que a inabilite a participar do 

PREGÃO em epígrafe, e que contra ela não existe nenhum pedido de falência ou concordata. 

Declara, outrossim, conhecer na íntegra o Edital e que se submete a todos os 

seus termos. 

 

Local, _____de___________ de2016 

 

______________________________________________ 

(Representante legal) 
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ANEXO III 

MODELO “E” 

DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA 

 

                           (Identificação completa do representante da licitante), como representante 

devidamente constituído de (Identificação completa da licitante), doravante denominada 

Licitante, para fins do disposto no item (completar) do Edital (completar com identificação do 

Edital), declara, sob as penas da Lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que: 

a) A proposta anexa foi elaborada de maneira independente (pelo licitante), e que o conteúdo da 

proposta anexa não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado a, discutido 

com ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da (identificação da 

licitação), por qualquer meio ou por qualquer pessoa; 

b) A intenção de apresentar a proposta anexa não foi informada a, discutido com ou recebido de 

qualquer outro participante potencial ou de fato da (identificação da licitação), por qualquer meio 

ou por qualquer pessoa; 

c) Que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro 

participante potencial ou de fato da (identificação da licitação) quanto a participar ou não da 

referida licitação; 

d) Que o conteúdo da proposta anexa não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, 

comunicado a ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato da (identificação 

da licitação) antes da adjudicação do objeto da referida licitação; 

e) Que o conteúdo da proposta anexa não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, 

informado a, discutido com ou recebido de qualquer integrante de (órgão licitante) antes da 

abertura oficial das propostas; e 

f) Que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes 

e informações para firmá-la. 

São Luís (MA), 

 

(Representante legal do licitante no âmbito da licitação, com identificação completa) 
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ANEXO IV 

 

 

 

 

 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº180-1085/2016. 

CONTRATO Nº. ______. 

MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº XXX/2016. 

 

 

EMENTA: 

 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 

ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS CONTÍNUOS DE LOCAÇÃO DE 

ENXOVAL E SUPORTE OPERACIONAL NOS 

PROCESSOS DE LAVAGEM, DESINFECÇÃO 

E HIGIENIZAÇÃO NA UNIDADE DE 

PROCESSAMENTO DE ROUPAS CENTRAL 

DO HMDM (LAVANDERIA INTERNA DO 

HMDM); COM FORNECIMENTO DE INSUMOS 

E EQUIPAMENTOS; COM MANUTENÇÃO 

DOS EQUIPAMENTOS; PARA ATENDER AS 

NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL 

DJALMA MARQUES – HMDM POR UM 

PERÍODO DE 12 MESES, DE ACORDO COM 

A SOLICITAÇÃO CONTIDA NO PROCESSO 

ADMINISTRATIVO Nº 180-1085-HMDM. QUE 

ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE SÃO 

LUÍS POR INTERMÉDIO DO HOSPITAL 

MUNICIPAL DJALMA MARQUES H.M.D.M. E 

A EMPRESA 

_______________________________. 
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BASE LEGAL: LEI 8.666/93. 

 Pelo presente instrumento que entre si celebram, de um lado o MUNICÍPIO DE 

SÃO LUÍS, por intermédio do HOSPITAL MUNICIPAL DJALMA MARQUES - 

SOCORRÃO I, inscrito no CNPJ/MF sob o nº. 07.008.865/0001-43, com sede nesta 

cidade, a Rua do Passeio, s/n.°, Centro, doravante denominado simplesmente 

CONTRATANTE, neste ato representado pelo seu Diretor Geral 

_______________________________________, matrícula n.° 386460-2, portador do RG 

n.° 89.280 SSP-MA e do CPF n.°063.393.523-91, com endereço profissional sito na rua do 

Passeio s/ n Centro, em São Luís - MA e, de outro lado, a empresa 

______________________________________, pessoa jurídica de direito privado, inscrita 

no CNPJ (MF) n° ___________________, com sede 

________________________________________________________________________

_, neste ato representada, pelo Sr(a). 

_____________________________________________, brasileiro, portador da Carteira 

de Identidade nº. 048473202013-8,expedida pela SSP/MA e inscrito no CPF (MF) sob o 

nº.: 022.352.374-34, residente e domiciliado nesta cidade, doravante denominada 

simplesmente CONTRATADA, e perante as testemunhas abaixo nomeadas, firmam o 

presente CONTRATO, que se regerá pela Lei n° 8.666/93, e suas alterações, bem como 

pela legislação que rege a espécie, vinculado às disposições do Termo de Referencia e da 

proposta apresentada pela empresa, atendidas as cláusulas e condições que se anunciam 

a seguir: 

 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

 

Trata-se de contratação de empresa especializada em prestação de serviços contínuos de 

locação de enxoval com manutenção em todas as máquinas da lavanderia e suporte 

operacional nos processos de lavagem, desinfecção e higienização de roupas hospitalares 

na unidade de processamento de roupas do HMDM (lavanderia interna do HMDM), com 

fornecimento de insumos e equipamentos, com as devidas manutenções dos 

equipamentos, além de adaptação da Central às exigências da Superintendência de 

Vigilância Sanitária do Estado do Maranhão, para atender as necessidades do Hospital 

Municipal Djalma Marques – HMDM por um período de 12 meses, de acordo com a 

descriminação a seguir: 

 

I – GRADE DE ENXOVAL: 
 

ENXOVAL CIRÚRGICO 

ORDEM DISCRIMINAÇÃO TAMANHO COR TECIDO QUANT. 

01 Capote cirúrgico Único 
Verde 

Bandeira 
Brim 540 

02 
Toalha instrumental dupla 2,00X1,40 

Verde 
Bandeira 

Brim 
90 

03 

Campo Lateral simples 1,30 X 1,30 

Verde 

Bandeira 
Brim 

220 
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04 

Campo Tenda simples 1,80 X 1,40 

Verde 

Bandeira 
Brim 

220 

05 

Campo simples 0,80 X 0,80 

Verde 

Bandeira 
Brim 

100 

06 

Campo fenestrado  0,80 X 0,80 

Verde 

Bandeira 
Brim 

100 

07 

Campo fenestrado  0,50 X 0,50 

Verde 

Bandeira 
Brim 

100 

08 Campo duplo 
1,20 X 1,20 

Caqui Brim 
350 

09 Campo duplo 
1,00 X 1,00 

Caqui Brim 
250 

ENXOVAL DE HOTELARIA 

PRIVATIVO DO CENTRO CIRÚRGICO 

ORDEM DISCRIMINAÇÃO TAMANHO COR TECIDO QUANT. 

01 Kit privativo G 
Verde 

Bandeira 
Brim 

150 

02 Kit privativo  M 

Verde 

Bandeira 
Brim 

150 

03 Kit privativo  P 

Verde 

Bandeira 
Brim 

150 

PRIVATIVO DO CENTRO CIRÚRGICO 

04 Kit privativo G 
Azul 
Claro 

Brim 
100 

05 Kit privativo M 

Azul 

Claro 
Brim 

100 

06 Kit privativo P 

Azul 

Claro 
Brim 

100 

ROUPA PARA ENFERMARIAS 

07 Lençol de paciente branco 2,80 X 1,40 Branco Cretone 2.500 

08 Lençol pediátrico verde 1,80 X 1,20 Verde Cretone 300 

09 Camisola Único Branco Popeline 200 

10 Pijama completo Único Branco Popeline 200 

11 Pano para Maca 2,20 X 1,00 Branco Brim 300 

12 Travessa dupla 1,50 X 1,00 
Azul 
Claro 

Brim 100 

13 Cobertor 2,20 X 1,40 Cinza Lan 50 

FARDAMENTO PARA MAQUEIRO 

14 
Kit completo 

G Marinho 
Brim 

40 

15 
Kit completo 

M 
Marinho Brim 

40 

16 Kit completo P 
Marinho Brim 

40 
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FARDAMENTO PARA LAVANDERIA 

17 
Kit completo 

G Branca 
Brim 
sarja 

25 

18 
Kit completo 

M 
Branca 

Brim 

sarja 25 

19 
Kit completo 

P 
Branca 

Brim 

sarja 25 

20 
Avental impermeável cor 
branca, para CME 

 
Branca 

PVC 50 

FARDAMENTO PARA O SETOR DE MANUTENÇÃO 

21 
Bata com manga curta e calça 

G Marinho 
Brim 

10 

22 
Bata com manga curta e calça 

M Marinho 
Brim 

10 

23 
Bata com manga curta e calça 

P Marinho 
Brim 

10 

 

 

II – ROL DE EQUIPAMENTOS A SEREM REALIZADAS AS MANUTENÇÕES 

PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS: 

 

ITEM EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS QTD 

01 Calandra SUZUKI 18 KW X 380V 01 

02 Secadora SUZUKI 22 KW X 380V 02 

03 
Máquina de Lavar SUZUKI automática com centrifugação, pneumática, 

380V  Capac. 50kg 
02 

04 
Boiler aquecedor de água elétrico capacidade de aquecimento de 1.000 

litros; 3.000w, instalado 
01 

05 
Dosadores de detergentes, amaciante, sabão automáticos, instalados 

nas máquinas de lavar 
05 

 

III – ROL DE EQUIPAMENTOS A SEREM FORNECIDOS/INSTALADOS PELA 

CONTRATADA: 

 

ITEM DISCRIMINAÇÃO QTD. 

01 Carrinho para transporte de roupa limpa/suja 
08 

02 Boiler aquecedor de água elétrico capacidade de aquecimento de 1.000 
litros; 3.000w, instalado 

01 

03 Dosadores de detergentes, amaciante, sabão automáticos, instalados 
06 



 
PREFEITURA DE SÃO LUÍS 

HOSPITAL MUNICIPAL DJALMA MARQUES-HMDM 

Rua dos Ouriços, lote 11, quadra 09, Calhau, São Luís – MA, CEP 
65071-380. 

55 

 

nas máquinas de lavar 

 

a) A Contratada deverá fornecer o enxoval devidamente identificado com o nome e 

logomarca da unidade hospitalar (Hospital Municipal Djalma Marques), distribuídas por 

toda a extensão da rouparia. 

 

b) Deverá a contratada disponibilizar, do seu quadro de funcionários, 3 (três) técnicos 

operadores das máquinas de lavar, para realização dos serviços de separação e lavagem 

da roupa suja, em todos os turnos de funcionamento da lavanderia do HMDM, 

determinando os procedimentos adequados a serem tomados para melhor execução dos 

serviços, visando sempre as melhores práticas. 

 

c) Deverá a contratada fornecer os insumos (detergentes especial, amaciante, sabão e 

etc) para a efetiva lavagem dos enxovais. 

 

d) Deverá ainda, a contratada, fornecer e realizar instalação do aquecedor (boiler) na 

lavanderia do HMDM, bem como fornecer e instalar os dosadores automáticos nas 02 

(duas) máquinas de lavar. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA – DAS ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS A SEREM 

PRESTADOS PELA CONTRATADA E QUANTIDADE ESTIMADA 

 

I - Fica estabelecido que a contratada disponibilizará 03 (três) funcionários para atuarem 

na lavanderia, nas escalas de trabalho de 12 horas por dia, sete dias por semana, 

incluídos sábados, domingos e feriados, iniciando sempre às 07 horas, com final às 19 

horas. 

 

II - A quantidade de serviços poderá variar de acordo com a determinação do gestor 

ficando estabelecida, no Termo de Referência, somente uma estimativa de peso para 

lavagem de roupas hospitalares. 

 

III - A prestação de serviços de lavanderia hospitalar envolverá todas as etapas do 

processamento das roupas hospitalares, conforme o padrão estabelecido na Resolução de 

Diretoria Colegiado ANVISA n. 06/2012 e no Manual de Processamento de Roupas de 

Serviço de Saúde: Prevenção e Controle de Risco da Agência Nacional de Vigilância 

Sanitária – 2007, que atualiza o Manual de Lavanderia Hospitalar do Ministério da Saúde – 

1986 e suas atualizações. 
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IV - O processamento das roupas hospitalares será executado nas instalações do HMDM. 

 

V - O processamento das roupas hospitalares abrange todas as etapas pelas quais as 

roupas passam, desde a sua utilização até seu retorno, em ideais condições de reuso, 

quais sejam: 

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

b - Separação da roupa suja; 

c - Lavagem da roupa suja; 

d - Secagem da roupa limpa; 

e - Calandragem ou passadoria da roupa limpa; 

f - Reparos e reaproveitamento de peças danificadas; 

g - Separação e embalagem da roupa limpa; 

h - Transporte e entrega da roupa limpa nas rouparias do hospital. 

 

VI - Da coleta da roupa suja nos setores: 

 

a) Para efeito deste contrato considera-se: 

 “sujeira leve”- roupa com nenhuma sujeira aparente; 

 “sujeira pesada” - roupa com pequenas quantidades de sujeira e ou sangue; 

 “sujeira super pesada” - campos operatórios com grande quantidade de sangue 
(compressa e roupas com grandes quantidades de sangue) e fezes; 

 

b) A coleta será feita no setor de expurgo central das unidades, com carros específicos 

fornecidos pela CONTRATANTE para a devida atividade, por funcionários da 

CONTRATADA devidamente treinados, uniformizados, e equipados com os Equipamentos 

de Proteção Individual (EPI´s). 

 

c) O funcionário que faz a coleta da roupa suja deve usar avental de borracha, luvas de 

borracha cobrindo os braços, proteção ocular, botas e máscara com filtro. 

 

d) Todos os objetos perfuro-cortantes encontrados junto às roupas devem ser recolhidos e 

identificados com os setores de origem, data e horário da coleta da roupa, de forma que 

permitam a correção dos processos de trabalho pela área assistencial. 

 

e) O acondicionamento dos objetos perfuro-cortantes deve ser realizada segundo a 

Resolução de Diretoria Colegiada ANVISA n. 06/2012. 

 

f) O relatório citado deverá ser emitido em 02 (duas) vias, conferidas e assinadas pelos 

responsáveis da CONTRATADA e da CONTRATANTE. Uma das vias deverá ficar com o 

responsável da CONTRATANTE. 

 

VII - Da lavagem das roupas: 

 



 
PREFEITURA DE SÃO LUÍS 

HOSPITAL MUNICIPAL DJALMA MARQUES-HMDM 

Rua dos Ouriços, lote 11, quadra 09, Calhau, São Luís – MA, CEP 
65071-380. 

57 

 

a) A CONTRATADA deverá utilizar o processo preconizado pela CCIH do Hospital, pela 

Resolução de Diretoria Colegiada ANVISA n. 06/2012 e pelo Manual de Processamento de 

Roupas de Serviço de Saúde: Prevenção e Controle de Risco, 2007 da Agência Nacional 

de Vigilância Sanitária (ANVISA). 

 

b) 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 junto 

à Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA, 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.  

 

c) As respectivas Fichas de Informações de Segurança de Produto Químico – FISPQ de 

todos os produtos químicos a serem empregados devem ser entregues à 

CONTRATANTE no ato da assinatura do contrato. 

 

d) A CONTRATADA deverá apresentar separadamente as formulações do processo de 

lavagem, descrevendo a operação - dosagem dos produtos, tempo de lavagem e 

temperatura da água e dos procedimentos a serem realizados para: sujeira leve - roupa 

com nenhuma sujeira aparente; sujeira pesada – roupa com pequenas quantidades de 

sujeira e ou sangue; sujeira super pesada - campos operatórios com grande quantidade de 

sangue (compressa e roupas com grandes quantidades de sangue) e fezes. 

 

e) As dosagens dos produtos a serem utilizados deverão seguir rigorosamente às 

instruções do fabricante, visando à garantia do serviço executado; 

f) Um ciclo completo de lavagem de roupa com sujidade pesada e super pesada deve 

incluir: umectação enxágues inicial, pré-lavagem, lavagem, alvejamento, enxágues 

acidulação e amaciamento; 

 

g) 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. 

 

VIII - Da secagem, calandragem e passadoria da roupa limpa: 

 

a) A secagem se dará por meio de secadores rotativos e depois, enviada a área de 

acabamentos; 

 

b) Toda roupa limpa deverá ser calandrada, à exceção das felpudas e roupas cirúrgicas 

que deverão ser passadas a ferro e entregues dobradas tecnicamente. As roupas 

cirúrgicas deverão ser embaladas e empacotadas prontas para o processo de 

esterilização; 

 

c) O funcionário responsável pela colocação ou retirada das roupas nas máquinas de 

secagem ou calandragem devem utilizar avental de borracha, botas, máscara e luvas de 

borracha cobrindo os braços. No caso de haver algum equipamento que emita ruído ligado 

no setor da lavanderia o funcionário deverá usar também proteção auricular.  
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IX - Do reparo e reaproveitamento de peças danificadas: 

 

a) As peças danificadas, desgastadas, mas ainda dentro do padrão de aceitabilidade serão 

reparadas por costureiras da CONTRATADA; 

 

b) As peças que não se apresentarem de acordo com os padrões aceitos, pela 

Contratante, serão consideradas excluídas. 

 

X - Da separação e embalagem das roupas limpas: 

 

a) Na fase final do processamento das roupas de hotelaria, estas devem ser dobradas e 

embaladas em sacos plásticos biodegradáveis e selados;  

 

b) Os custos com embalagens são de responsabilidade da CONTRATADA. 

 

XI - Da entrega da roupa limpa ao setor de rouparia: 

 

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

quatro) horas; 

 

b) As relações acima deverão ser emitidas em 02 (duas) vias, conferidas e assinadas 

pelos responsáveis da CONTRATADA e do CONTRATANTE. Uma das vias deverá ficar 

com o responsável do CONTRATANTE; 

 

c) Toda roupa limpa que apresentar qualidade de limpeza insatisfatória deverá ser 

separado, 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. 

 

XII - Da entrega da roupa limpa na rouparia da Contratante: 

 

a) A distribuição das roupas do setor de rouparia aos leitos devem ser realizadas pelos 

colaboradores de responsabilidade da CONTRATANTE; 

 

b) As roupas limpas, quando de sua entrega, deverão vir acompanhadas de uma relação 

geral, constando o rol da roupa entregue - número total de pacotes ou peças; 

 

c) As relações acima deverão ser emitidas em 02 (duas) vias, conferidas e assinadas 

pelos responsáveis da CONTRATADA e do CONTRATANTE. Uma das vias deverá ficar 

com o responsável do CONTRATANTE; 

 

d) Para execução dos serviços supramencionados relacionados ao objeto deste contrato, a 

CONTRATADA deverá garantir mão de obra especializada, pessoal técnico, operacional e 
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administrativo, em número suficiente para desenvolver todas as atividades previstas, 

observadas as normas vigentes de vigilância sanitária; 

 

e) A CONTRATADA deverá suprir a necessidade do CONTRATANTE (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 ou responsabilizar-se por todas as etapas do processamento 

da roupa em serviços externos ao da CONTRATADA, especializado em lavagem de roupa 

hospitalar, quando, por quaisquer motivos, a lavanderia CONTRATADA não estiver em 

funcionamento.  

 

XIII - Dos resíduos: 

 

a) Fica a cargo do HMDM a correta destinação dos resíduos líquidos, segundo legislação 

vigente e melhor técnica e tecnologia disponível;  

 

b) O procedimento de recolhimento dos resíduos gerados no processo de lavanderia 

hospitalar deve sempre contemplar as etapas de tratamento e disposição final, sempre 

obedecendo às normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) e legislação 

vigente; 

 

c) O local reservado à destinação final dos resíduos deverá estar regularizado junto aos 

órgãos ambientais dos poderes públicos, devendo as regularidades de documentação 

referente à empresa e o volume transportado serem devidamente encaminhados ao 

CONTRATANTE; 

 

d) Além das atividades primárias, deverá ser realizada 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; 

e) Caberá à CONTRATADA a devolução de roupas e objetos, de propriedade do 

CONTRATANTE ou dos pacientes, que porventura forem misturados à roupa hospitalar;  

 

f) Deverão ser rigorosamente observados os prazos de execução dos serviços 

previamente estabelecidos. 

 

g) A CONTRATADA deverá disponibilizar materiais de consumo em quantidades 

suficientes e qualidade adequada para atender a legislação técnica e sanitária vigente; 
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h) A CONTRATADA deverá observar as considerações gerais e especificas sobre o 

assunto, conforme descrita na Resolução de Diretoria Colegiada ANVISA n.06/2012 e no 

Manual de Processamento de Roupas de Serviço de Saúde: Prevenção e Controle de 

Risco, 2007 da ANVISA- Agência Nacional de Vigilância Sanitária, tais como: 

 

 O empregado que realiza o transporte de roupa suja deve utilizar equipamento de 
proteção individual, inclusive proteção ocular conforme capítulo de controle de 
infecção, no momento do recolhimento da roupa, porém, ao abrir portas deve fazê-
lo sem luva; 

 

 É indicado que os trabalhadores da área suja, ao término do trabalho, não saiam 
do local sem tomar banho e trocar de roupa; 

 

 A lavagem das vestimentas dos trabalhadores da coleta e da sala de recebimento 
de roupa suja deve ser realizada na própria unidade de processamento de roupas 
à custa da CONTRATADA; 
 
 

 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 perfuro-cortantes, 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; 

 

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

 

 É recomendável a utilização de estrados e proteção para os pés ou sapatos na 
área de alimentação da calandra para evitar que lençóis e outras peças grandes 
entrem em contato com o piso. O estrado deve ser fornecido pela CONTRATADA; 

 

 A roupa limpa deve ser manuseada somente quando necessário e com prévia 
higienização das mãos; 

 

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

 Tanto na área “suja”, quanto na área “limpa” da lavanderia hospitalar, é obrigatório 
a higienização periódica das mãos pelos funcionários; 
 

 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; 
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 Os trabalhadores da lavanderia hospitalar devem receber capacitação com o 
seguinte conteúdo mínimo: (I) etapas do processamento de roupas de serviços de 
saúde; (II) normas e rotinas padronizadas; (III) segurança e saúde ocupacional; 
(IV) prevenção e controle de infecção e (V) uso de produtos saneantes; 

 

 As normas e rotinas padronizadas de todas as atividades desenvolvidas no 
processamento de roupa hospitalar e executadas pela CONTRATADA devem estar 
acessíveis tanto aos profissionais envolvidos como às autoridades sanitárias; 

 

 Os trabalhadores da lavanderia hospitalar devem receber constantemente 
orientações referentes ao modo de transmissão de doenças e controle de 
infecções; 

 

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

 

 Cabe à CONTRATADA submeter à apreciação do CONTRATANTE o resultado 
final do processamento, para avaliação da eficiência e eficácia dos processos 
utilizados; 
 

 A diluição de produtos utilizados na lavanderia hospitalar deve ocorrer de acordo 
com o preconizado pelos seus respectivos fabricantes, utilizando-se, para tanto, de 
dosadores automáticos fornecidos pela CONTRATADA e instalados nas 
dependências do CONTRATANTE; 
 

 A CONTRATADA deve manter arquivo de exames admissionais, periódicos, 
demissionais, mudanças de função e retorno ao trabalho, conforme preconiza a 
NR 07 do Ministério do Trabalho e Emprego, que compõe Portaria nº. 3.214 de 
08/06/78 e suas alterações; 

 

 O Programa de Prevenção de Riscos Ambientais deve ser elaborado e executado 
pela CONTRATADA, conforme preconiza a NR 09 do Ministério do Trabalho e 
Emprego, que compõe a Portaria nº 3.214 de 08/06/78 e suas alterações; 

 

 Cabe à CONTRATADA 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. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA – DA VIGÊNCIA E DA PRORROGAÇÃO. 

I - A vigência do contrato será de 12 (doze) meses, a partir da data da sua assinatura, 

condicionada sua eficácia à publicação, nos moldes do Art. 61, parágrafo único da Lei 

8.666/93, podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos, limitados à duração a 

60 (sessenta) meses, na forma do inciso II, do art. 57, da Lei nº 8.666/93 e suas alterações 

posteriores. 
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CLÁUSULA QUARTA – DO REGIME DE EXECUÇÃO E DA FORMA DE 

FORNECIMENTO  

I - A Execução do presente contrato deverá obedecer às normas e leis vigentes, em 

especial o previsto na Lei Federal 8.666/93.  

II- O recebimento do objeto será realizado pelo gestor, em caráter definitivo, aplicando-se 

previsão art. 73, da Lei 8.666/93. O fornecimento deverá obedecer ao disposto no edital, 

termo de referência e proposta bem como ser acompanhado pelo gestor do contrato. 

 

PARÁGRAFO PRIMEIRO – O objeto do Contrato será recebido na forma do art. 73 da Lei 

nº. 8.666/93, por servidor formalmente designado para este fim, que deverá acompanhar 

estritamente o fornecimento no âmbito do HMDM. 

 

CLÁUSULA  QUINTA – DO PREÇO E DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

 

O Preço mensal da presente contratação é de R$ ______ (xxxxxxxxxxx), totalizando um 

valor global de R$ _____________ (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx). 

 

PARÁGRAFO PRIMEIRO - O pagamento será efetuado pelo HMDM em parcelas 

mensais, mediante apresentação de Nota Fiscal/Fatura discriminativa, em duas vias 

correspondentes ao adimplemento do valor dos serviços executados, no prazo não 

superior a 30 (trinta) dias (art. 40, XIV, ‘a’ da Lei 8.666/93), contado do recebimento do 

documento de cobrança no Protocolo do HMDM, devidamente acompanhado da 

documentação de regularidade fiscal, que deverá ser mantida durante toda a execução do 

presente contrato (art. 55, XIII, Lei 8.666), bem como da cópia da NE, acompanhada do 

relatório mensal dos serviços executados e comprovação de recebimento pelo HMDM. 

(art. 73 da Lei 8.666/93) em conformidade com a proposta apresentada pela adjudicatária. 

 

PARÁGRAFO SEGUNDO – No corpo da Nota Fiscal, deve estar mencionado o número da 

Nota de Empenho, a descrição do objeto fornecido e demais informações julgadas 

pertinentes.  

PARÁGRAFO TERCEIRO – Caso venha a ocorrer exigência de providências a ser 

cumpridas pela a CONTRATADA, a fluência do prazo será interrompida, reiniciando-se a 

sua contagem a partir da data em que estas forem cumpridas, a critério da Administração. 

 

PARÁGRAFO QUARTO – Competirá ao Hospital Municipal Djalma Marques proceder ao 

acompanhamento, controle e fiscalização do contrato. 

 

PARÁGRAFO QUINTO – Não serão efetuados quaisquer pagamentos enquanto perdurar 

pendência de liquidação de obrigações em virtude de penalidades imposta ao proponente 

ou inadimplência contratual. 
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PARÁGRAFO SEXTO – Ao Hospital Municipal Djalma Marques - HMDM, reserva-se o 

direito de recusar o pagamento se, no ato da atestação, os serviços executados não 

estiverem de acordo com o solicitado. 

 

CLÁUSULA SEXTA – OS PRAZOS DE INÍCIO DE ETAPAS DE EXECUÇÃO 

 

I - O prazo fixado para início da execução dá-se da emissão da nota de empenho dada 

pelo gestor do contrato bem como da assinatura do contrato. 

 

PARÁGRAFO ÚNICO – O atraso injustificado no início do fornecimento acarretará à 

contratada multa de mora de 0,02% (dois décimos por cento) sobre o valor global do 

contrato, para cada dia de atraso, devendo ser recolhida em prazo não superior a (05) 

cinco dias úteis. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 

I - A despesa decorrente do objeto deste Contrato correrá à conta da seguinte Dotação 

Orçamentária (CLÁUSULA VIGÉSSIMA do Termo de Referencia): 

 
UNIDADE ORÇAMENTARIA: 15201 – HMDM; 
FUNÇÃO: 10 – Saúde; 
SUB-FUNÇÃO: 302 – Assistência Hospitalar e Ambulatorial; 
PROGRAMA: 0237 – Urgência e Emergência; 
PROJETO/ATIVIDADE: 10.302.0237.2298 – Rede de Atenção às urgências. 

ELEMENTO DA DESPESA: 33.90.39.00 – Outros serviços de Terc. P. Jurídica;  

RECURSOS: 110 - SUS; 

FONTE: PRD n.°020/2016, emitido pela Dpto. De Serviços Gerais do HMDM. 

 

CLÁUSULA OITAVA – OS DIREITOS E AS RESPONSABILIDADES DAS PARTES, AS 

PENALIDADES CABÍVEIS E OS VALORES DAS MULTAS 

I - Caberá à CONTRATANTE: 

a) Proporcionar todos os meios ao seu alcance para a execução dos serviços a cargo 
da CONTRATADA. 

 

b) Efetuar o pagamento no prazo previsto. 
 

c) Acompanhar, fiscalizar, conferir, avaliar as obrigações da CONTRATADA, através do 
Servidor designado pela Autoridade competente da Unidade Hospitalar. 
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d) Não permitir que outrem cumpra com as obrigações a que se sujeitou o licitante 
vencedor. 

 

e) Efetuar o controle de qualidade dos serviços prestados. 
 

f) Fornecer a contratada, Nota de Empenho/Ordem de Execução de Serviço com a 
definição do serviço a ser realizado, devidamente assinada por funcionário 
autorizado. 

 

g) Receber da contratada Ordem de Serviço devidamente preenchida com relato dos 
serviços executados. 

 

h) Facilitar, por todos seus meios, o exercício das funções da Contratada dando-lhe 
acesso às suas instalações. 
 

i) Prestar informações e esclarecimentos que eventualmente venham a ser solicitados 
pela contratada e que digam respeito à natureza dos serviços que tenham de 
executar 

II - Caberá à CONTRATADA: 

 

a) O cumprimento integral dos termos do Manual de Processamento de Roupas de 
Serviços de Saúde – Prevenção e Controle de Riscos do Ministério da saúde – 
Brasília 2009, independente de sua transcrição, e no que couberem as normas da 
Secretaria Estadual e/ou Municipal de Vigilância. 

 

b) O cumprimento, por parte de seus empregados, das normas disciplinares 
determinadas pela administração, substituindo no prazo máximo de 24 (vinte e 
quatro) horas, após notificação, qualquer empregado considerado com conduta 
inconveniente. 

 

c) Atender as solicitações do Hospital, quanto à substituição da mão de obra 
entendida como inadequada para prestação dos serviços. 

 

d) Manter nas instalações da empresa, de preposto, aceito pelo o Hospital, a quem 
deverá ser conferido poderes para representá-la na execução do contrato. 

 

e) Relatar ao Hospital e/ou Divisão de Hotelaria Hospitalar toda e qualquer 
irregularidade observada nas instalações da Unidade. 

 

f) Implantar sistema de supervisão permanente na execução dos serviços, de forma 
a obter uma operação correta e eficaz, realizando os serviços de forma meticulosa 
e constante, mantendo em perfeitas condições de ordem as dependências que lhe 
forem destinadas para o desenvolvimento das atividades pertinentes à execução 
dos serviços. 
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g) Responsabilizar-se pelas perdas de roupas ocorridas, por motivos de 
desaparecimento, assumindo integralmente e sem nenhum ônus para o Hospital 
com reposições devidas. 

 

h) Arcar com os custos relativos à realização de testes bacteriológicos, que venham a 
ser solicitados pela administração, sempre que dermatites alérgicas sejam 
detectadas. 

 

i) A apresentação dos empregados deverá ser dentro dos horários preestabelecidos, 
garantindo que se apresentem limpos, uniformizados e portando crachá de 
identificação, unhas cortadas, cabelos curtos ou protegidos por touca. 

 

j) Fornecer aos empregados uniformes distintos, sendo um para área de coleta 
(contaminada) e outra para circulação, além do Equipamento de Proteção 
Individual (EPI’s), conforme a estabelecida legislação vigente. 

 

k) A total execução dos serviços, compreendendo: coleta, lavagem, desinfecção, 
higienização e entrega da roupa devidamente embalada em saco plástico 
transparente. 

 

l) A execução dos serviços com adoção do ciclo completo de higienização, 
obedecidas às normas estabelecidas pelo Setor de Lavanderia e a utilização 
exclusiva de produtos de primeira qualidade com registro na Secretaria de 
Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde. 

 

m) As peças de roupa destinadas aos pacotes cirúrgicos não poderão receber 
emendas ou consertos de qualquer natureza, devendo ser substituída em caso de 
dano. 

 

n) Serão consideradas impróprias para uso, as roupas que não mais suportem os 
consertos e que possam comprometer a funcionalidade do uso e a perda de 
conforto do usuário. Caberá ao Setor de Lavanderia do Hospital a indicar as 
roupas consideradas impróprias para o uso. 

 

o) Utilizar veículos distintos, um para roupa suja e outro para o transporte da roupa 
limpa, não será em hipótese alguma permitida à utilização de um único veículo 
para o mesmo transporte. Deverá comprovar possuir veículos adequados e 
diferenciados para a entrega e coleta de roupas. 

 

p) O veículo destinado ao transporte de roupa suja deverá possuir vedação, que 
propicie o isolamento completo do motorista do contato com a roupa infectada. O 
veículo deverá possuir identificação externa, com o símbolo de resíduo infectante, 
atendendo as normas de comunicação visual. 

 

q) Submeter para aprovação da administração, qualquer mudança a ser introduzida 
na rotina dos serviços. A administração formalizará por escrito sua concordância. 
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r) A empresa deverá efetuar tratamento adequado para remoção dos diversos tipos 
de manchas. Quando se tratar de manchas indeléveis, a roupa será considerada 
imprópria para o uso. 
 

CLÁUSULA NONA – DAS SANSÕES ADMINISTRATIVAS 
 
I - Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, do Decreto nº 

3.555, de 2000 e do Decreto nº 5.450, de 2005, a contratada que, no decorrer da licitação: 

 

a) Não assinar o contrato, quando convocada dentro do prazo de validade da 
proposta; 

b) Apresentar documentação falsa; 

c) Deixar de entregar os documentos exigidos no certame; 

d) Não mantiver a sua proposta dentro de prazo de validade; 

e) Comportar-se de modo inidôneo; 

f) Cometer fraude fiscal; 

g) Fizer declaração falsa; 

h) Ensejar o retardamento da execução do certame. 
 

II - A contratada que cometer qualquer das infrações discriminadas no subitem anterior 

ficará sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções: 

 

a) Multa de até 0,2 % (dois décimos de ponto percentual) sobre o valor estimado 
do (s) item(s) prejudicado(s) pela conduta do licitante; 

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

c) Comete infração administrativa, ainda, nos termos da Lei nº 8.666, de 1993, da Lei 
nº 10.520, de 2002, do Decreto nº 3.555, de 2000, e do Decreto nº 5.450, de 2005, 
a Contratada que, no decorrer da contratação: 

d) Inexecutar total ou parcialmente do contrato; 

e) Apresentar documentação falsa; 

f) Comportar-se de modo inidôneo; 

g) Cometer fraude fiscal. 
 

III - A contratada que cometer qualquer das infrações discriminadas no subitem acima 

ficará sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções: 

 

a) Advertência por faltas leves, assim entendidas como aquelas que não acarretarem 
prejuízos significativos ao objeto da contratação; 

b) Multa: 
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b.1) Moratória de até 0,2 % (dois décimos de ponto percentual)  por dia de 
atraso injustificado sobre o valor mensal da contratação, até o limite de 15 (quinze) 
dias; 
b.2) Compensatória de até 1,5 % (hum e meio por cento de ponto percentual) 

sobre o valor total do contrato, no caso de inexecução total ou parcial da obrigação 

assumida, podendo ser cumulada com a multa moratória, desde que o valor 

cumulado das penalidades não supere o valor total do contrato; 

c) Suspensão de licitar e impedimento de contratar com a HMDM, pelo prazo de até 
dois anos; 

d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública 
Municipal, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que 
seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a 
penalidade, que será concedida sempre que a Contratada ressarcir a 
Administração pelos prejuízos causados; 

e) A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais 
sanções; 

f) Também ficam sujeitas às penalidades de suspensão de licitar e impedimento de 
contratar com o órgão licitante e de declaração de inidoneidade, previstas no 
subitem anterior, as empresas ou profissionais que, em razão do contrato 
decorrente desta licitação; 

g) Tenham sofrido condenações definitivas por praticarem, por meio dolosos, fraude 
fiscal no recolhimento de tributos; 

h) Tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação; 

i) Demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em 
virtude de atos ilícitos praticados; 

j) A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo 
administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa, observando-se o 
procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente na Lei nº 
9.784, de 1999; 

k) A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a 
gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano 
causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade; 

l) As multas devidas pela Contratada serão deduzidas de pleno direito de valores 
devidos, recolhidas através de Guia de Recolhimento da União – GRU; 

m) Caso a Contratante determine, a multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 
05 (cinco) dias úteis, a contar da data do recebimento da comunicação 
enviada pela autoridade competente; 

n) As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas 
isoladas ou, no caso das multas, cumulativamente, sem prejuízo de outras 
medidas cabíveis; 

o) É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade a ele superior, em qualquer fase da 
licitação, promover diligências com vistas a esclarecer ou a complementar a 
instrução do processo, conforme lhe faculta o § 3º do Art. 43, da Lei 8.666/93; 

 

CLÁUSULA DÉCIMA – DOS CASOS DE RESCISÃO E DO RECONHECIMENTO DOS 

DIREITOS DA ADMINISTRAÇÃO. 
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I - O presente Contrato poderá ser rescindido quando do descumprimento de norma legal, 

em especial ao que se refere às hipóteses dos artigos 77 a 80 da Lei Federal nº. 8.666/93, 

ficando resguardados todos os direitos do HMDM. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DOS ACRÉSCIMOS OU SUPRESSÕES 

 

A CONTRATADA obriga-se a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos 

ou supressões que se fizerem necessários no fornecimento, até 25% (vinte e cinco por 

cento) do valor inicial atualizado do Contrato. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DOS DOCUMENTOS ESSENCIAIS 

 

Faz parte integrante deste contrato o seguinte documento: a) Termo de Referência, b) 

proposta da contratada. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA PUBLICAÇÃO E DO REGISTRO. 

I - A eficácia do Contrato fica condicionada à publicação resumida do instrumento pela 

CONTRATANTE, na Imprensa Oficial, até o quinto dia útil do mês seguinte ao de sua 

assinatura, para ocorrer no prazo de 20 (vinte) dias daquela data, após o que deverá ser 

providenciado o registro do instrumento pelo setor competente (art. 61, parágrafo único da 

Lei 8.666/93). 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DO FORO 

 

Fica eleito o foro da comarca de São Luís, capital do Estado do Maranhão, com renúncia 

expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer dúvidas 

oriundas do presente instrumento. 

 

E, assim, por estarem de acordo, após lido e achado conforme, as partes a seguir firmam 

o presente Contrato, em 04 (quatro) vias de igual teor e forma, para um só efeito.  

 

São Luís, ___/___/2016. 

 

 

 

CONTRATANTE 

 

CONTRATADA 

  

 

 

 

 

 

Aprovo o presente contrato nos moldes do artigo 38, VI, da Lei 8.666/93. 

Em ___/___/2016. 

 

 

 

_______________________________ 

Werbron Guimarães Lima 

Assessoria Jurídica do HMDM 

OAB/MA N° 8188 


