COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
LICITAÇÃO Nº 075/2010
PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2010

PARTE A – PREÂMBULO
I. Regência legal:
Lei Federal nº. 10.520, de 17 de julho de 2002, Lei Municipal nº 2.593/05, Lei Estadual nº 9.433/05, Lei Federal nº 8.666,
de 21 de junho de 1993, com alterações posteriores e demais normas regulamentares aplicáveis à espécie.
II.

Repartição interessada:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
IV. Licitação no :
Licitação n° 075/2010

III. Número de ordem:
Pregão Presencial nº 016/2010

V. Finalidade da licitação/objeto:
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O PROCESSAMENTO DE ROUPAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES
DAS POLICLINICAS, SAMU E CAPS.
VI.

Tipo de licitação:

Menor Preço
VII. Forma de fornecimento:

Aquisição ( ) Única
(X) Parcelada
IX.

( )
( )
( X)

Por item
Por lote
Global

VIII. Prazo de execução do objeto
( X ) 12 (doze) meses.

Local, data e horário para início da sessão pública da licitação:

Endereço: Avenida João Durval Carneiro, Estação nova s/n , Feira de Santana – Bahia
Data:
30/09/2010
Horário: 09;00
X. Dotação orçamentária:

FONTE: 014

PROJETO/ ATIVIDADE: 10.302. 026 ELEMENTO DE DESPESA: 339039

XI. Local, horário e responsável pelos esclarecimentos sobre este edital:

Antonio Rosa de Assis, Decreto 7.869 de 09 de novembro de 2009
Endereço:
Horário:

Avenida João Durval Carneiro, s/nº Estação nova , Feira de Santana – Bahia
09;00 ás 12;00
14;00 ás 17;00

Tel/Fax:

75 – 3612-6610/4557

E-mail: licitacaosms@pmfs.ba.gov.br
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PARTE B – DISPOSIÇÕES GERAIS
I - DO OBJETO
1.1. - A presente licitação tem por objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O
PROCESSAMENTO DE ROUPAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS POLICLINICAS,
SAMU E CAPS, que integra este Edital como Anexo I.
II - DA PARTICIPAÇÃO
2.1 - Poderão participar do certame todos os interessados do ramo de atividade pertinente ao objeto
da contratação que preencherem as condições de credenciamento constantes deste Edital.
III - DO CREDENCIAMENTO
3.1 - Para o credenciamento deverão ser apresentados os seguintes documentos:
a) tratando-se de representante legal, o estatuto social, contrato social ou outro instrumento de
registro comercial, registrado na Junta Comercial, no qual estejam expressos seus poderes para
exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura;
b) tratando-se de procurador, a procuração por instrumento público ou particular, da qual constem
poderes específicos para formular lances, negociar preço, interpor recursos e desistir de sua
interposição e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, acompanhado do
correspondente documento, dentre os indicados na alínea "a", que comprove os poderes do
mandante para a outorga.
3.2 - O representante legal e o procurador deverão identificar-se exibindo documento oficial de
identificação que contenha foto.
3.3 - Será admitido apenas 1 (um) representante para cada licitante credenciada, sendo que cada
um deles poderá representar apenas uma credenciada.
3.4 - A ausência do Credenciado, em qualquer momento da sessão, importará a imediata exclusão
da licitante por ele representada, salvo autorização expressa do Pregoeiro.
3.5 – As microempresas (ME) e empresas de pequeno porte (EPP) deverão apresentar também
declaração de que atendem os requisitos do artigo 3° da Lei complementar n°123/2006, para que
possam fazer jus aos benefícios previstos na referida lei, bem como que, inexistem fatos
supervenientes que conduzam ao desenquadramento desta situação. A declaração deverá estar
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assinada pelo representante legal da empresa. A falsidade das declarações prestadas, objetivando
os benefícios da lei complementar Federal n° 123 de 14 de setembro de 2006, poderá caracterizar o
crime de que trata o artigo 299 do código penal, sem prejuízo do enquadramento em outras figuras
penais e das sanções administrativas previstas n a legislação pertinente, mediante o processo legal,
e implicará, também a inabilitação do licitante, se o fato vier a ser constatado durante o trâmite da
licitação.
IV - DA FORMA DE APRESENTAÇÃO DA DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO AOS
REQUISITOS DE HABILITAÇÃO, DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO.
4.1 - A declaração de pleno atendimento aos requisitos de habilitação de acordo com modelo
estabelecido no Anexo V ao Edital deverá ser apresentada fora dos Envelopes nº s 1 e 2.
4.2 - A proposta e os documentos para habilitação deverão ser apresentados, separadamente, em 2
(dois) envelopes fechados e indevassáveis, contendo em sua parte externa, além do nome da
proponente, os seguintes dizeres:
Envelope nº 1 - Proposta
Licitação nº 075/2010
Pregão nº 016/2010
Envelope nº 2 - Habilitação
Licitação nº 075/2010
Pregão nº 016/2010
4.3 - A proposta deverá ser elaborada em papel timbrado da empresa e redigida em língua
portuguesa, salvo quanto às expressões técnicas de uso corrente, com suas páginas numeradas
seqüencialmente, sem rasuras, emendas, borrões ou entrelinhas e ser datada e assinada pelo
representante legal da licitante ou pelo procurador, juntando-se a procuração.
4.4 - Os documentos necessários à habilitação deverão ser apresentados em original, por qualquer
processo de cópia autenticada por Tabelião de Notas ou cópia acompanhada do original para
autenticação pelo Pregoeiro ou por membro da Equipe de Apoio.
V - DO CONTEÚDO DO ENVELOPE PROPOSTA
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5.1 - A proposta de preço deverá conter os seguintes elementos:
a) nome, endereço, CNPJ e inscrição estadual;
b) número da licitação e do Pregão;c) descrição do objeto da presente licitação, com a especificação
responsável pelo serviço cotado, em conformidade com as especificações técnicas - Anexo I deste
Edital;
d) preço unitário e total, por ITEM, em moeda corrente nacional, em algarismo e por extenso com
duas casas decimais, apurado à data de sua apresentação, sem inclusão de qualquer encargo
financeiro ou previsão inflacionária. Nos preços propostos deverão estar incluídos, além do lucro,
todas as despesas e custos, como por exemplo: transportes, tributos de qualquer natureza e todas
as despesas, diretas ou indiretas, relacionadas com a execução do serviço, objeto da presente
licitação;
e) prazo de validade da proposta de no mínimo 60 dias.
5.2 - Não será admitida cotação inferior à quantidade prevista neste Edital.
5.3 - O preço ofertado permanecerá fixo e irreajustável.
VI - DO CONTEÚDO DO ENVELOPE "DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO"
6.1 - O Envelope "Documentos de Habilitação" deverá conter os documentos a seguir relacionados
os quais dizem respeito a:
1.1 - HABILITAÇÃO JURÍDICA
a) Registro comercial, no caso de empresa individual;
b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial,
em se tratando de sociedades comerciais;
c) Documentos de eleição dos atuais administradores, tratando-se de sociedades por ações,
acompanhados da documentação mencionada na alínea "b", deste subitem;
d) Ato constitutivo devidamente registrado no Cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas
tratando-se de sociedades civis, acompanhado de prova da diretoria em exercício;
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e) Decreto de autorização e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão
competente, tratando-se de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no país, quando a
atividade assim o exigir.
1.2 - QUALIFICAÇÃO TECNICA
1. Apresentação de 03 (três) atestados de capacidade tecnica, emitido por pessoa juridica de
direito publico ou privado com data de emissão até 06 (seis) meses anteriores ao dia da
entrega dos envelopes, comprovando experiencia na prestação dos serviços, objeto desta
licitação, bem como boa e regular execução dos mesmos.
Esse documento deverá ser emitido, em papel timbrado, pelo orgão publico ou empresa
privada que for atendida.
1.3 - REGULARIDADE FISCAL
a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda (CNPJ);
b) Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, CRC se houver, relativo ao
domicilio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto
contratual;
c) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, inclusive a certidão negativa da Dívida Ativa
da União, Estadual e Municipal, do domicílio ou sede da licitante;
d) Prova de regularidade relativa à Seguridade Social (INSS) e ao Fundo de Garantia por Tempo de
Serviço (FGTS), demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por
lei;
1.4 - OUTRAS COMPROVAÇÕES
a) Alvará da Vigilância Sanitária.
b) Declaração elaborada em papel timbrado e subscrita pelo representante legal da licitante,
assegurando a inexistência de impedimento legal para licitar ou contratar com a Administração.
VII - DO PROCEDIMENTO E DO JULGAMENTO
7.1 - No horário e local indicados no preâmbulo, será aberta a sessão de processamento do Pregão,
iniciando-se com o credenciamento dos interessados em participar do certame.
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7.2 - Após os respectivos credenciamentos, as licitantes entregarão ao Pregoeiro a declaração de
pleno atendimento aos requisitos de habilitação, de acordo com o estabelecido no Anexo III ao Edital
e, em envelopes separados, a proposta de preços e os documentos de habilitação.
7.2.1 - Iniciada a abertura do primeiro envelope proposta, estará encerrado o credenciamento e, por
conseqüência, a possibilidade de admissão de novos participantes no certame.
7.3 - A análise das propostas pelo Pregoeiro visará ao atendimento das condições estabelecidas
neste Edital e seus anexos, sendo desclassificadas as propostas:
a) cujo objeto não atenda as especificações, prazos e condições fixados no Edital;
b) que apresentem preço baseado exclusivamente em proposta das demais licitantes.
7.3.1 - No tocante aos preços, as propostas serão verificadas quanto à exatidão das operações
aritméticas que conduziram ao valor total orçado, procedendo-se às correções no caso de eventuais
erros, tomando-se como corretos os preços unitários. As correções efetuadas serão consideradas
para apuração do valor da proposta.
7.3.2 - Serão desconsideradas ofertas ou vantagens baseadas nas propostas das demais licitantes.
7.4 - As propostas não desclassificadas serão selecionadas para a etapa de lances, com
observância dos seguintes critérios:
a) seleção da proposta de menor preço e das demais com preços até 10% (dez por cento)
superiores aquela;
b) não havendo pelo menos 3 (três) preços na condição definida na alínea anterior, serão
selecionadas as propostas que apresentarem os menores preços, até o máximo de 3 (três). No caso
de empate nos preços, serão admitidas todas as propostas empatadas, independentemente do
número de licitantes.
7.4.1 - Para efeito de seleção será considerado o preço total de cada ITEM.
7.5 - O Pregoeiro convidará individualmente os autores das propostas selecionadas a formular
lances de forma seqüencial, a partir do autor da proposta de maior preço e os demais em ordem
decrescente de valor, decidindo-se por meio de sorteio no caso de empate de preços.

Secretaria Municipal de Saúde de Feira de Santana - Av. João Durval s/ n – Estação Nova Pregão Presencial nº 016/2010 -fls. 6
Telefone/Fax: (0xx75) 3612-6610/ 3612.4557 E-mail: licitacaosms@pmfs.ba.gov.br Internet: www.feiradesantana.ba.gov.br

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
LICITAÇÃO Nº 075/2010
PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2010

7.5.1 - A licitante sorteada em primeiro lugar poderá escolher a posição na ordenação de lances em
relação aos demais empatados, e assim sucessivamente até a definição completa da ordem de
lances.
7.6 - Os lances deverão ser formulados em valores distintos e decrescentes, inferiores à proposta de
menor preço, observada a redução mínima entre os lances será determinada pelo pregoeiro,
aplicável inclusive em relação ao primeiro. A aplicação do valor de redução mínima entre os lances,
incidirá sobre o preço total do ITEM.
7.7 - A etapa de lances será considerada encerrada quando todos os participantes dessa etapa
declinarem da formulação de lances.
7.8 - Encerrada a etapa de lances, serão classificadas as propostas selecionadas e não
selecionadas para a etapa de lances, na ordem crescente dos valores, considerando-se para as
selecionadas o último preço ofertado.
7.9 - O Pregoeiro poderá negociar com o autor da oferta de menor valor com vistas à redução do
preço.
7.10 - Após a negociação, se houver, o Pregoeiro examinará a aceitabilidade do menor preço,
decidindo motivadamente a respeito.
7.10.1 - A aceitabilidade será aferida a partir dos preços de mercado vigentes na data da
apresentação das propostas, apurados mediante pesquisa realizada pelo órgão licitante, que será
juntada aos autos por ocasião do julgamento.
7.11 - Considerada aceitável a oferta de menor preço, será aberto o envelope contendo os
documentos de habilitação de seu autor.
7.12 - Eventuais falhas, omissões ou outras irregularidades nos documentos de habilitação poderão
ser saneadas na sessão pública de processamento do Pregão, até a decisão sobre a habilitação,
inclusive mediante:
a)- substituição e apresentação de documentos, ou
b) verificação efetuada por meio eletrônico hábil de informações.
7.12.1 - A verificação será certificada pelo Pregoeiro e deverão ser anexados aos autos os
documentos passíveis de obtenção por meio eletrônico, salvo impossibilidade devidamente
justificada.
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7.12.2 - A Administração não se responsabilizará pela eventual indisponibilidade dos meios
eletrônicos, no momento da verificação. Ocorrendo essa indisponibilidade e não sendo apresentados
os documentos alcançados pela verificação, a licitante será inabilitada.
7.13 - Para aferir o exato cumprimento das condições estabelecidas no subitem 6.1 do item VI, o
Pregoeiro, se necessário, diligenciará junto aos Órgãos de Cadastro (DAG – Departamento de
Administração Geral da Prefeitura Municipal de Feira de Santana ou SAEB – Secretaria de
Administração do Estado da Bahia).
7.14 - Constatado o atendimento dos requisitos de habilitação previstos neste Edital, a licitante será
habilitada e declarada vencedora do certame.
7.15 - Se a oferta não for aceitável, ou se a licitante desatender as exigências para a habilitação, o
Pregoeiro examinará a oferta subseqüente de menor preço, negociará com o seu autor, decidirá
sobre a sua aceitabilidade e, em caso positivo, verificará as condições de habilitação e assim
sucessivamente, até a apuração de uma oferta aceitável cujo autor atenda os requisitos de
habilitação, caso em que será declarado vencedor.
VIII - DO RECURSO, DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO
8.1 - No final da sessão, a licitante que quiser recorrer deverá manifestar imediata e motivadamente
a sua intenção, abrindo-se então o prazo de 3 (três) dias úteis para apresentação de memoriais,
ficando as demais licitantes desde logo intimadas para apresentar contra-razões em igual número de
dias, que começarão a correr no término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista
imediata dos autos.
8.2 - A ausência de manifestação imediata e motivada da licitante importará: a decadência do direito
de recurso, a adjudicação do objeto do certame pelo Pregoeiro à licitante vencedora e o
encaminhamento do processo à autoridade competente para a homologação.
8.3 - Interposto o recurso, o Pregoeiro poderá reconsiderar a sua decisão ou encaminhá-lo
devidamente informado à autoridade competente.
8.4 - Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade
competente adjudicará o objeto do certame à licitante vencedora e homologará o procedimento.
8.5 - O recurso terá efeito suspensivo e o seu acolhimento importará a invalidação dos atos
insuscetíveis de aproveitamento.
8.6 - A adjudicação será feita por ITEM, observando o critério de julgamento do menor preço.
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IX - DOS PRAZOS, DAS CONDIÇÕES E DO INÍCIO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO
CONTRATADO NA LICITAÇÃO.
9.1 - O serviço objeto desta licitação deverá ser iniciado em 15 (quinze) dias corridos, contados da
assinatura do contrato (ou da retirada do instrumento equivalente, se for o caso), conforme as
condições estabelecidas nos Anexos deste edital.
9.2 – O início do serviço objeto desta licitação deverá ser feita conforme Anexo I do Edital (OBS:
indicar o local e endereço completo), correndo por conta da Contratada as despesas de embalagem,
seguros, transporte, tributos, encargos trabalhistas e previdenciários decorrentes do fornecimento.
X - DAS CONDIÇÕES DE INÍCIO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO
10.1 – O serviço objeto desta licitação será prestado a partir do dia da assinatura do contrato e terá
vigência de um ano.
10.2 - Por ocasião do início da prestação do serviço, a Contratada deverá colher no comprovante
respectivo a data, o nome, o cargo, a assinatura e o número do Registro Geral (RG), emitido pela
Secretaria de Segurança Pública, do servidor do Contratante responsável pela formalização do
contrato e entrega das apólices.
10.3 - Constatadas irregularidades no objeto contratual, o Contratante poderá:
a) se disser respeito à especificação, rejeitá-lo no todo ou em parte, determinando sua substituição
ou rescindindo a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis;
a.1) na hipótese de substituição, a Contratada deverá fazê-la em conformidade com a indicação da
Administração, no prazo máximo de 5 dias, contados da notificação por escrito, mantido o preço
inicialmente contratado;
b) se disser respeito à diferença de quantidade ou de partes, determinar sua complementação ou
rescindir a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis;
b.1) na hipótese de complementação, a Contratada deverá fazê-la em conformidade com a
indicação do Contratante, no prazo máximo de 5 dias, contados da notificação por escrito, mantido o
preço inicialmente contratado.
10.4 – O início do serviço objeto desta licitação dar-se-á definitivamente no prazo de 5 (cinco) dias
úteis, após o recebimento provisório, uma vez verificado o atendimento integral da quantidade e das
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especificações contratadas, mediante Termo de Recebimento Definitivo ou Recibo, firmado pelo
servidor responsável.
XI - DA FORMA DE PAGAMENTO
11.1 - O pagamento será efetuado em ........... dias, contados da apresentação da nota fiscal/fatura
no protocolo do Departamento de Administração Geral (DAG), à vista do respectivo Termo de
Recebimento Definitivo do objeto ou Recibo, na forma prevista no subitem 4 do item X.
11.2 - As notas fiscais/faturas que apresentarem incorreções serão devolvidas à Contratada e seu
vencimento ocorrerá em 05 (cinco) dias após a data de sua apresentação válida.
XII - DA CONTRATAÇÃO
12.1 - A contratação decorrente desta licitação será formalizada mediante assinatura de termo de
contrato (ou retirada do instrumento equivalente, nos termos do art. 62 da Lei nº 8.666/1993).
12.1.1 - Se, por ocasião da formalização do contrato, as certidões de regularidade de débito da
Adjudicatária perante o Sistema de Seguridade Social (INSS), o Fundo de Garantia por Tempo de
Serviço (FGTS) e a Fazenda Nacional, estiverem com os prazos de validade vencidos, o órgão
licitante verificará a situação por meio eletrônico hábil de informações, certificando nos autos do
processo a regularidade e anexando os documentos passíveis de obtenção por tais meios, salvo
impossibilidade devidamente justificada.
12.1.2 - Se não for possível atualizá-las por meio eletrônico hábil de informações, a Adjudicatária
será notificada para, no prazo de 10 (dez) dias úteis, comprovar a situação de regularidade de que
trata o subitem 1.1 deste item XII, mediante a apresentação das certidões respectivas, com prazos
de validade em vigência, sob pena de a contratação não se realizar.
12.2 - A adjudicatária deverá, no prazo de 5 (cinco) dias corridos contados da data da convocação,
comparecer Setor de Compras, situada a Av. João Durval,s/n. Bairro Estação Nova – Feira de
Santana (BA) no horário das 9h às 12h e das 14h até às 17h – para assinar o termo de contrato ( ou
para retirar o instrumento equivalente ).
12.3 - Quando a Adjudicatária, convocada dentro do prazo de validade de sua proposta, não
apresentar a situação regular de que trata o subitem 1.1 deste item XII, ou se recusar a assinar o
contrato (ou retirar o instrumento equivalente), serão convocadas as demais licitantes classificadas,
para participar de nova sessão pública do Pregão, com vistas à celebração da contratação.
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12.3.1- Essa nova sessão será realizada em prazo não inferior a 08 (oito) dias úteis, contados da
divulgação do aviso.
12.3.2 - A divulgação do aviso ocorrerá por publicação no Diário Oficial do Estado da Bahia - DOE e
veiculação na Internet.
12.3.3- Na sessão, respeitada a ordem de classificação, observar-se-ão as disposições dos subitens
9 a 15, do item VII; e 1, 2 e 6 do item VIII, deste ato convocatório.
12.4 - A contratação será celebrada com duração de 02 ano (24 meses), contados da data da
assinatura do termo de contrato ou da data da retirada da nota de empenho.
XIII - DAS SANÇÕES PARA O CASO DE INADIMPLEMENTO
13.1 – Serão observadas as disposições do capítulo XI. Sansões Administrativas da Lei Estadual, no
caso de inadimplemento contratual e normas gerais da Lei nº 10.520, 17 de julho de 2002.
XIV - DA GARANTIA CONTRATUAL
14.1 - Não será exigida a prestação de garantia para a contratação resultante desta licitação.
XV - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
15.1 - As normas disciplinadoras desta licitação serão interpretadas em favor da ampliação da
disputa, respeitada a igualdade de oportunidade entre as licitantes e desde que não comprometam o
interesse público, a finalidade e a segurança da contratação.
15.2 - Das sessões públicas de processamento do Pregão serão lavradas atas circunstanciadas, a
serem assinadas pelo Pregoeiro e pelos licitantes presentes.
15.3- Todos os documentos de habilitação cujos envelopes forem abertos na sessão e as propostas
serão rubricadas pelo Pregoeiro e pelos licitantes presentes que desejarem.
15.4 - O resultado do presente
(www.feiradesantana.ba.gov.br).

certame

será

divulgado

no

site

da

Prefeitura

15.5 - Os demais atos pertinentes a esta licitação, passíveis de divulgação, serão publicados no
DOE.
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15.6 - Os envelopes contendo os documentos de habilitação das demais licitantes ficarão à
disposição para retirada no Setor de Compras – Av. João Durval s/n.– Bairro Estação Nova – Feira
de Santana (BA), após a celebração do contrato.
15.7 - Até 2 (dois) dias úteis anteriores à data fixada para recebimento das propostas, qualquer
pessoa poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato convocatório do Pregão.
15.7.1 - A petição será dirigida à autoridade subscritora do Edital, que decidirá no prazo de até 01
(primeiro) dia útil, anterior à data fixada para recebimento das propostas.
15.7.2 - Acolhida à petição contra o ato convocatório, será designada nova data para a realização do
certame.
15.8- Os casos omissos do presente Pregão serão solucionados pelo Pregoeiro.
15.9 - Integram o presente Edital:
Anexo I – Especificação do Objeto;
Anexo II - Condições para fornecimento;
Anexo III - Modelo da carta-proposta;
Anexo IV - Modelo de Procuração Para A Prática De Atos Concernentes Ao Certame;
Anexo V – Modelo de Declaração De Proteção Ao Trabalho Do Menor;
Anexo VI – Modelo de Declaração;
Anexo VII – Modelo do Contrato;
15.10 - Para dirimir quaisquer questões decorrentes da licitação, não resolvidas na esfera
administrativa, será competente o foro da Comarca do Município de Feira de Santana - Bahia.
Feira Santana -Ba, 16 de Setembro de 2010.
ANTONIO ROSA DE ASSIS
(PREGOEIRO)
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ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO
Modalidade de Licitação
Pregão Presencial

Número
016/2010

I-1. QUANTITATIVO

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVANDERIA
ITEM

01

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA
O PROCESSAMENTO DE ROUPAS
PARA ATENDER AS NECESSIDADES
DAS POLICLINICAS, SAMU E CAPS.

QUANTIDADE
ESTIMADA
(MENSAL)

QUANTIDADE
ESTIMADA
(ANUAL)

1.200 Kgs

14.400 Kgs

VALOR
UNITARIO R$

VALOR
MENSAL R$

R$ 3,40 Kg R$ 4.080,00

ANEXO II
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VALOR ANUAL
ESTIMADO R$

R$ 48.960,00
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CONDIÇÕES PARA FORNECIMENTO
Modalidade de Licitação
Pregão Presencial

Número
016/2010

1. Os serviços deverão ser realizados pela empresa contratada, de acordo com as solicitações efetuadas pelas
unidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme descrito no presente no instrumento convocatório.

2. A empresa contratada deverá preencher documento de solicitação de serviços para lavanderia, as quais só
serão aceitas as assinadas por funcionários previamente autorizados da SMS.
A empresa contratada devera efetuar visitas para retirada/ entrega do material, objeto dos serviços. Para
verificação das condições de acesso, carga e descarga de veículo compatível a ser utilizado no serviço.
4. É de inteira responsabilidade da empresa contratada, a execução dos procedimentos que envolvam a prestação
dos serviços, objeto da presente licitação, bem como a garantia de todo material retirado nas dependências da
SMS. No caso de ocorrência de avaria total ou parcial de qualquer espécie, no material que esteja em poder da
empresa contratada, esta será obrigada a ressarcir ou indenizar a SMS, dependendo do caso, assumindo total
responsabilidade pelo dano.
5. Os serviços, objeto do presente instrumento convocatório, serão executados nas dependências da empresa
contratada, e deverão seguir as seguintes etapas:

3.

5.1 LAVAGEM
- Lavagem com perborato para roupa hospitalar
- Lavagem com água quente para desinfecção.
- Clareamento das peças brancas, sem utilização de cloro ou água sanitária.
5.2 SECAGEM
- Processo de secagem com calandragem;
5.3 PASSADORIA À FERRO
5.4 EMBALAGEM
- Embalagem individual em plástico transparente para uniformes do SAMU.
- Para os demais itens não é necessário que seja embalados individualmente em sacos plásticos.

6. LOCAL DE ENTREGA
6.1 Todo o material, objeto dos serviços, deverá ser retirado/ entregue nas dependências das Unidades da SMS,
no respectivo setor conforme endereços fornecido pela mesma:
Com a aprovação do peso das roupas por unidade de saúde, semanalmente.
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ANEXO III
MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS
Modalidade de Licitação
Pregão Presencial

Número
016/2010

DESCRIÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇOS
LOTE

ITEM

DESCRIÇÃO

QUANTITATIVO

PREÇO
UNITÁRIO

PREÇO TOTAL

VALOR TOTAL

R$
Prazo de Validade da Proposta (

) DIAS

Feira de Santana _____de __________________ de 200__.
_____________________________________________________
RAZÃO SOCIAL
CNPJ
NOME DO REPRESENTANTE LEGAL
E ASSINATURA
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ANEXO IV
MODELO DE PROCURAÇÃO PARA A PRÁTICA DE ATOS CONCERNENTES AO
CERTAME
Modalidade de Licitação
Pregão Presencial

Número
016/2010

Através do presente instrumento, nomeamos e constituímos o(a) Senhor(a) .....................................................,
(nacionalidade, estado civil, profissão), portador do Registro de Identidade nº .............., expedido pela ..........,
devidamente inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda, sob o nº ....., residente à rua
..................................................., nº ........ como nosso mandatário, a quem outorgamos amplos poderes para
praticar todos os atos relativos ao procedimento licitatório indicado acima, conferindo-lhe poderes para:
(apresentar proposta de preços, interpor recursos e desistir deles, contra-arrazoar, assinar contratos, negociar
preços e demais condições, confessar, firmar compromissos ou acordos, receber e dar quitação e praticar
todos os demais atos pertinentes ao certame etc).

Feira de Santana _____de __________________ de 200__.
_____________________________________________________
RAZÃO SOCIAL
CNPJ
NOME DO REPRESENTANTE LEGAL
E ASSINATURA
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ANEXO V
MODELO DE DECLARAÇÃO DE PROTEÇÃO AO TRABALHO DO MENOR
Modalidade de Licitação
Pregão Presencial

Número
016/2010

Declaramos, sob as penas da lei, em atendimento ao quanto previsto no inciso XXXIII do art. 7º da
Constituição Federal, para os fins do disposto no inciso V do art. 98 da Lei Estadual 9.433/05, que não
empregamos menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre,
(

) nem menor de 16 anos.

(

) nem menor de 16 anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 anos.

Feira de Santana _____de __________________ de 200__.
_____________________________________________________
RAZÃO SOCIAL
CNPJ
NOME DO REPRESENTANTE LEGAL
E ASSINATURA
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ANEXO VI
MODELO DE DECLARAÇÃO
Modalidade de Licitação
Pregão Presencial

Número
016/2010

_______________ (Razão Social da empresa), CNPJ ___________, sediada a Rua _________, nº __ bairro
______ na cidade de ________. Declara Sob pena da Lei, que está de acordo com todas as normas deste
Edital e seus anexos.

Feira de Santana _____de __________________ de 200__.

NOME
E DO REPRESENTANTE LEGAL
E ASSINATURA
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ANEXO VII
CONTRATO Nº. _____/2010
Contrato que entre si fazem, de um lado, o FUNDO
MUNICIPAL DE SAÚDE DE FEIRA DE SANTANA pessoa jurídica
de direito público interno, inscrita no CGC/MF sob o nº
08.576.590/0001-07, com sede na Av. João Durval Carneiro, s/nº,
Estação Nova - Feira de Santana-Ba, representada pelo Exmº Sr. Prefeito
Tarcizio Suzart Pimenta Junior, autorizado pelo art. 86, XIV, da sua Lei
Orgânica, doravante denominada CONTRATANTE e, do outro lado
_______________, estabelecida na cidade ___________________,
inscrita no CNPJ/MF sob o n° _________________________. , através
do seu representante legal, denominada CONTRATADA, observada a
Licitação n° 075/2010 - Pregão Presencial n° 016/2010, mediante as
cláusulas e condições seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO.
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O PROCESSAMENTO DE ROUPAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES
DAS POLICLINICAS, SAMU E CAPS.
ITEM

01

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O
PROCESSAMENTO DE ROUPAS PARA
ATENDER
AS
NECESSIDADES
DAS
POLICLINICAS, SAMU E CAPS.

QUANTIDADE
ESTIMADA
(MENSAL)

QUANTIDADE
ESTIMADA
(ANUAL)

1.200 Kgs

14.400 Kgs

VALOR
UNITARIO R$

VALOR ANUAL
ESTIMADO R$

R$

CLÁUSULA SEGUNDA - PRAZO DE FORNECIMENTO DO OBJETO
2.1 - A CONTRATADA se obriga a prestar os serviços constantes na cláusula primeira, no prazo de 01 (um) ano conforme as
necessidades das Policlínicas, SAMU e CAPS, mediante liberação da Ordem de Fornecimento.
2.2 – O prazo indicado no item 2.1 poderá ser prorrogado conforme o ART. 140 INCISO II DA LEI ESTADUAL 9433/05.
CLÁUSULA TERCEIRA - DO PREÇO E FORMA DE PAGAMENTO
3.1 - O preço total estimado é de: R$ 48.960,00 (Quarenta e oito mil novecentos e sessenta reais) , observada a seguinte forma de
serviço semanalmente, considerando as necessidades das Policlínicas, SAMU e CAPS e as liberações das ordens de fornecimento,
observados os valores constantes na Cláusula Primeira.
3.2 - Os preços acordados compreendem todos os custos de execução, diretos ou indiretos.
CLÁUSULA QUARTA - RECURSOS FINANCEIROS
4.1 - As despesas decorrentes da execução deste contrato correrão por conta da Dotação Orçamentária para Secretaria Municipal de
Saúde – Atividade 10.302.026- –– Elemento de Despesa 339039- Fonte - 014
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CLÁUSULA QUINTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
5.1 - Observar fielmente as cláusulas e condições estipuladas por força deste instrumento;
5.2 - Proceder ao pagamento devido, no prazo e condições estabelecidos, respeitadas, inclusive, as normas pertinentes a
reajustamentos e atualizações monetárias, estas nas hipóteses de eventuais atrasos no adimplemento das obrigações;
5.3 - Certificar, tempestivamente, se os serviços a serem executados obedecem as condições contratuais estipuladas;
5.4 - Oferecer a Contratada todas as informações e condições indispensáveis ao pleno e desembaraçado cumprimento da prestação e
ela contratualmente imposta.
CLÁUSULA SEXTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
6.1 - Observar fielmente as cláusulas e condições estipuladas por força deste instrumento.
6.2 - É de inteira responsabilidade da Contratada o fornecimento do objeto deste contrato, não podendo ela eximir-se, ainda que
parcialmente.
6.3 – Receber as ordens de serviços que serão expedida pela Secretaria Municipal de Saúde e fornecer o objeto 10 (dez) dias após
solicitação.
6.4 - Responder pelos danos causados, diretamente a Contratante ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do
contrato.
CLÁUSULA SÉTIMA - PARALISAÇÕES
7.1 - A Contratada responderá por todos os danos e prejuízos decorrentes de paralisações e atrasos na execução do objeto do presente
contrato, exceto os decorrentes de força maior ou de ordem expressa da Contratante.
CLÁUSULA OITAVA - DA RESCISÃO
8.1 - O descumprimento das condições ora ajustadas, que impliquem inexecução total ou parcial deste instrumento, ensejar-lhe-á,
conforme o caso, rescisão administrativa, amigável ou judicial, observadas as situações típicas, as condutas, as cautelas, as
conseqüências e os direitos assegurados a Administração, conforme a legislação aplicável.
CLÁUSULA NONA - DAS PENALIDADES
9.1Em caso de inexecução e/ou atraso na prestação do objeto, a critério da Administração, estará sujeito a Contratada, sem
prejuízo das responsabilidades civil e/ou criminal aplicáveis, às seguintes penalidades:
a) Advertência verbal;
b) Advertência por escrito;
c) Multa em valor correspondente a 3% (três por cento) do valor total do objeto, por dia de atraso, contado em dias corridos, ou seja,
incluindo-se na contagem os dias úteis e os dias não úteis;
d) Suspensão temporária de participar das licitações promovidas pela Administração, por prazo não superior a 24 (vinte e quatro)
meses;
e) Declaração de inidoneidade para licitar e/ou contratar com a Administração Municipal, enquanto durarem os motivos da punição ou
até que seja promovida a reabilitação, perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.
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9.2Por infração de qualquer outra condição prevista no presente contrato, será aplicada multa de 5% (cinco por cento) sobre o
valor total do objeto, podendo, neste caso, ser rescindido o ajuste administrativo, ficando a Administração isenta do reembolso de
despesas ou pagamento de indenizações de prejuízos, que porventura venha o infrator a sofrer.
9.3 - A multa por atraso na entrega do objeto será aplicada automaticamente e cobrada por ocasião do pagamento da respectiva fatura.
9.4 - Faculta-se à Contratada o direito de defesa, observados os prazos fixados na Lei 8.666/93.
CLÁUSULA DÉCIMA - DO REAJUSTE
10.1 - Serão sempre observadas as instruções governamentais para o caso de reajustamento.
CLÁUSULA DÉCIMA- PRIMEIRA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
11.1 - Os tributos que sejam devidos em decorrência direta ou indireta da execução dos serviços, serão da exclusiva responsabilidade
da Contratada.
11.2 - Aos casos omissos será aplicada a Lei nº 8.666/93, no que couber.
CLÁUSULA DÉCIMA- SEGUNDA - FORO
12.1 - É eleito o foro da comarca de Feira de Santana, para conhecer e decidir quanto aos litígios que possam decorrer da execução
deste contrato.
E por estarem as partes justas e acordes, firmam este instrumento em 02 (duas) vias, para um só efeito legal, juntamente com duas
testemunhas adiante nomeadas, maiores, idôneas e capazes, sendo uma via para a Contratada, uma para a Contratante e uma para o
Registro Legal.
Feira de Santana, 16 de Setembro de 2010

_____________________________________________________
CONTRATANTE

______________________________________________________
CONTRATADA
Testemunhas:
______________________________

______________________________
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