
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

ESTADO DO ESPIRITO SANTO

CONTRATO Nº 000004/2019

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, MUNICÍPIO DE 
JAGUARÉ-ES E A EMPRESA HENRIQUE JOSE DA MOTA NETO, NA QUALIDADE DE 
CONTRATANTE E CONTRATADA, RESPECTIVAMENTE, PARA O FIM EXPRESSO NAS
CLÁUSULAS QUE O INTEGRAM.

O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE JAGUARÉ-ES, pessoa jurídica de direito 
público, com sede na Avenida Nove de Agosto, 2.326 - Centro, inscrito no CNPJ sob o nº 
11.822.633/0001-10, neste ato representado pelo Gestor do Fundo o(a) Senhor(a) JAIR SANDRINI, 
inscrito no CPF-MF sob o nº 948.434.657-04 e CI nº 882.952- SSP-ES, doravante denominado 
CONTRATANTE, e a empresa HENRIQUE JOSE DA MOTA NETO, inscrita no CNPJ sob o nº 
06.103.290/0001-85, estabelecida(o) na Rua Agostinho Nogueira Dias, 63, Bairro Honorório Fraga, 
no Município de Colatina, doravante denominada CONTRATADA, resolvem firmar este CONTRATO, 
nos termos do procedimento licitatório do Pregão Presencial nº 000009/2018, Processo nº 
001626/2018/2018, conforme a Lei 8.666/93 e Lei 10.520/02, proposta julgada e aceita pelo 
Pregoeiro Oficial da PMJ, resolvem assinar o presente contrato que reger-se-á pelas cláusulas e 
condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
1.1 Constitui o objeto do presente contrato a Contatação de empresa especializada em prestação 
de serviços de lavanderia hospitalar, para lavagem e assepsia do enxoval e rouparia 
hospitalar (recolhimento, transporte, processamento, calandragem, dobradura, separação, 
acondicionamento e entrega de enxoval hospitalar), visando atender as necessidades da 
Secretaria de Saúde na  manutenção das Atividades da Unidade Mista de 
Internação/Maternidade Municipal, em conformidade com as especificações e quantitativos 
estimados no Termo de Referência.
2.1. A empresa contratada deverá observas os seguintes requisitos, relativos lavagem de rouparia 
hospitalar:
a) Prestação de serviços de lavanderia hospitalar, nas dependências da Contratada, envolvendo 
processamento de roupas e tecidos em geral, em todas as suas etapas, desde a sua retirada até seu 
retorno na Unidade de Saúde, em ideais condições de reuso, sob situação higiênico-sanitária 
adequada; 
b) Compreende o conjunto de roupas para lavagem: aventais, calças, capa de cobertor, cobertores, 
capa de biombos, cortinas de janelas, edredons, fronhas, guarda-pó, lençois, macacões; 
c) A Contratada deverá recolher as roupas sujas e entregá-las limpas, diariamente, exceto aos 
domingos, no período matutino, de acordo com a demanda de serviços que se verificar pela Unidade 
de Saúde;
d) A Contratada deverá realizar a recolha e devolução das roupas em horários que não interfiram no 
desenvolvimentodas atividades rotineiras da Unidade de Saúde. Caso necessário, chamadas extras 
para recolha de roupas serão realizadas pela Secretaria de Saúde, podendo tal chamado ser feito 
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pessoalmente, via fax, e-mail, telefone ou de outra forma que permita o contato entre o Município e a 
Prestadora de Serviços; 
e) O serviços deverão ser prestados seguindo as seguintes etapas básicas: retirada da roupa suja no 
setor de expurgo da Unidade; transporte da roupa suja até as dependências da Contratada; 
recebimento e acondicionamento da roupa suja na lavanderia; lavagem das roupas sujas; secagem e 
calandragem da roupa limpa; separação e embalagem da roupa limpa; transporte e entrega da roupa 
limpa na Unidade de Saúde; 
f) A Contratada será responsável pela guarda e conservação das roupas que estiverem em sua 
posse, sempre de acordo com as normas técnicas e sanitárias vigentes, devendo todo o processo de 
recolhimento e de entrega ser acompanhado por responsável da Unidade de Saúde e um 
responsável da Contratada, bem como na contagem das roupas limpas. A quantidade de saída e 
entrada de roupas (sujas/limpas) deverá sempre coincidir, ser a mesma; 
g) A Contratada deverá observar os aspectos de certificação de higiene e qualiade dos serviços, 
capacidade técnica e características dos serviços inerentes ao objeto da licitação; 
h) Todo material e demais produtos e equipamentos necessários para a realização dos serviços, 
assim como pessoal e equipamentos para recolha, execução e devolução serão de responsabilidade 
da Contratada.

CLÁUSULA SEGUNDA - DOS DOCUMENTOS INTEGRANTES
2.1. Fazem parte integrante deste Contrato todos os documentos e instruções que compõe o 
Processo nº 001626/2018/2018, completando para todos os fins de direito, independentemente de 
sua transcrição, obrigando-se as partes em todos os seus termos.

CLÁUSULA TERCEIRA - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
3.1. As despesas decorrentes da execução deste contrato correrão a conta da dotação orçamentária 
do exercício de 2019, a saber:
00062-1211000000 -OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 
(060001.1030200452.032.33903900000.12110000000)

CLÁUSULA QUARTA - DO PRAZO DE INÍCIO E DURAÇÃO DO CONTRATO
4.1. O início da vigência e da prestação do(s) serviço(s) serão contados a partir da data da assinatura 
e encerramento em 16 de abril de 2019 e vencimento em 31 de dezembro de 2019, podendo ser 
prorrogado, de acordo com o Art. 57, da Lei 8.666/93.

CLÁUSULA QUINTA - DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS
5.1. A roupas retiradas deverão ser devidamente acondicionadas, para o transporte das mesmas, 
após serem pesadas e devidamente registradas pela Unidade Mista de Internação.
5.2. O transporte de roupa suja da Unidade Mista de Internação até as dependências da contratada 
deverá ser efetuada por veículo adequado devidamente adaptado à natureza da carga, devendo 
estar devidamente higienizado, em conformidade com a legislação vigente.
5.3. O recebimento e acondicionamento da roupa suja deve obdecer aos procedimentos constantes 
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no manual: processamento de roupas e serviços de saúde - prevenção e controle de riscos da 
ANVISA - 2007 e demais legislação pertinente.
5.4. A empresa contratada deverá utilizar para o processo de lavagem o manual: processamento de 
roupas e serviços de saúde - prevenção e controle de riscos da ANVISA - 2007 e demais legislação 
pertinente.
5.5. Toda roupa limpa que apresentar qualidade limpeza insatisfatória deverá ser separada, 
retornanado para a seção de rouparia para que seja feito, pela empresa contratada, um novo 
processo de lavagem ou remoção de manchas e desinfecção, ficando isento de nova pesagem, não 
havendo ônus para o contratante.
5.6. A roupa limpa deverá ser calandrada ou prensada a vapor com exceção das roupas cirúrgica que 
deverão ser entregues dobradas. As roupas cirúrgicas deverão ser embaladas e empacotadas. 
5.7. A roupa processada deverá ser entegue ao setor de cada unidade de saúde, separada por tipos 
de peças e natureza de uso, devendo ir acompanhadas de uma relação geral, em duas vias, na qual 
conste o rol da roupa entregue (número total de cada peça).
5.8. Os serviços deverão ser de ótima qualidade e atender às especificações exigidas.
5.9. Será recusado serviço em desacordo com as normas regulamentares.
5.10. Se verificada a inadequação do serviço, será feita notificação à empresa para que promova a 
substituição. Caso não seja realizada a substituição, a empresa ficará sujeita as penalidades 
previstas.

CLÁUSULA SEXTA - DA GARANTIA 
6.1. A CONTRATADA deve se responsabilizar pela qualidade e eficiência do objeto da contratação, 
devendo arcar com qualquer custo relacionado com falhas na execução do mesmo.

CLÁUSULA SÉTIMA - DO PREÇO E DA REVISÃO
7.1. O valor do presente contrato é de R$ 72.960,00 (setenta dois mil, novecentos sessenta reais), 
cujo pagamento será efetuado por demanda e de acordo com os preços consignados no Pregão 
Presencial nº 000009/2018.
7.2. O valor do contrato é fixo e irreajustável.
7.3. No preço já estão incluídos todos os custos e despesas prestação do(s) serviço(s), dentre eles, 
seguros, transporte, embalagens, impostos e taxas, bem como, demais despesas necessárias à 
perfeita conclusão do objeto contratado que por ventura venham a incidir direta ou indiretamente.
7.3.1. O preço contratado não sofrerá qualquer reajuste pelo período de 12 (doze) meses, a contar 
da data da assinatura do contrato, salvo necessidade de recomposição do equilíbrio 
econômicofinanceiro, com pedido devidamente protocolado no setor competente, juntamente com 
documentos que efetivamente comprovem a necessidade do reajuste, expresso em reais, observado 
o padrão monetário oficial, inclusive para fração.

CLÁUSULA OITAVA - DA FORMA DE PAGAMENTO
8.1. Os pagamentos serão efetuados mediante apresentação de NOTA FISCAL ELETRÔNICA, 
através de "Ordem Bancária".
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8.1.1. A nota fiscal deverá ser emitida em nome do: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, Rua Paschoal 
Brioschi, 35 - Centro - Jaguaré - ES, inscrita no CNPJ 11.822.633/0001-00.
8.2. Os pagamentos serão efetuados em conformidade com o disposto no § 3º do artigo 5º, da lei nº 
8.666/93, os pagamentos decorrentes de contratação cujo valor total não ultrapasse o limite de que 
trata o inciso II do art. 24, da lei 8.666/93, serão efetuados no prazo de até 5 (cinco) dias úteis e os 
demais 30 (trinta) dias, contados da data da apresentação da nota fiscal e/ou fatura correspondente a 
material entregue e aceito.
8.3. Após, será paga multa financeira nos seguintes termos:
VM = VF x 12/100 x ND/360, onde:
VM = Valor da multa financeira;
VF = Valor da nota fiscal referente ao mês em atraso;
ND = Número de dias em atraso.
8.4. Para efetivação do pagamento a licitante deverá manter as mesmas condições previstas neste 
edital e que no concerne a proposta de preço e a habilitação.

CLÁUSULA NONA - DO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO
9.1. A execução deste contrato será acompanhada por servidor (es) previamente designado (s) pela 
CONTRATANTE, nos termos do art. 67 da Lei nº 8.666/93, que deverá atestar o recebimento dos 
produtos contratados, para cumprimento das normas estabelecidas nos artigos 62 e 63 da Lei nº 
4.320/64.
9.2. A fiscalização será exercida no interesse exclusivo do CONTRATANTE e não exclui nem reduz a 
responsabilidade da CONTRATADA por qualquer inconsistência.

CLÁUSULA DÉCIMA - DA RESPONSABILIDADE DAS PARTES
10.1. DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DO CONTRATANTE
10.1.1. Proporcionar todas as facilidades, inclusive esclarecimentos atinentes ao objeto do contrato, 
para que a empresa possa cumprir as obrigações dentro das normas e condições da aquisição.
10.1.2. Indicar ou designar servidor/comissão com competência necessária para proceder ao 
recebimento dos produtos sob os aspectos quantitativo(s), qualitativo(s), prazo(s) de vigência e 
entrega.
10.1.3. Cumprir todos os compromissos financeiros assumidos com a CONTRATADA no prazo 
estipulado.
10.1.4. Cumprir e fazer cumprir todas as disposições contidas neste Termo de Referência.
10.1.5. Alocar os recursos orçamentários e financeiros necessários à execução da contratação.
10.1.6. Acompanhar, coordenar e fiscalizar a contratação, anotando em registro próprio os fatos, que 
a seu critério, exijam medidas corretivas no fornecimento do(s) produto(s).
10.1.7. Notificar a CONTRATADA, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades 
constatada(as) no(s) fornecimento(s), para que sejam tomadas as medidas corretivas necessárias.
10.1.8. Notificar a CONTRATADA, por escrito, à disposição de aplicação de eventuais penalidades, 
garantindo o contraditório e a ampla defesa.
10.1.9. Cumprir e fazer cumprir o disposto nas cláusulas deste Termo.
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10.2. DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA
10.2.1. Prestar o(s) serviço(s) de acordo com as condições e prazos propostos neste Termo de 
Referência e Edital.
10.2.2. Providenciar a imediata correção das deficiências apontadas pelo setor competente da 
Secretaria Municipal de Saúde.
10.2.3. Providenciar mão de obra necessária para a prestação do(s) serviço(s).
10.2.4. Prestar todos os esclarecimentos solicitados pelo CONTRATANTE, atendendo prontamente a 
todas as reclamações.
10.2.5. Custear todas as despesas para a execução do objeto.
10.2.6. Manter durante toda a execução em compatibilidade com as obrigações assumidas, conforme 
dispõe o inciso XIII, do art. 55, da Lei 8.666/93.
10.2.7. Observar as prescrições relativas às leis trabalhistas, previdenciárias, fiscais, seguros e 
quaisquer outras não mencionadas, bem como o pagamento de todo e qualquer tributo que seja 
devido em decorrência direta do contrato, isentando o CONTRATANTE de qualquer 
responsabilidade.
10.2.8. Higienizar e passar a rouparia conforme as orientações contidas no manual do serviço de 
processamento de roupas 2007/ANVISA e demais legislações vigentes, excluindo os campos 
cirúrgicos que devem passar pelo processo de higienização e secagem.
10.2.9. Atender a resolução RDC nº 50/2002, no que se refere a todos os regulamentos que devem 
ser seguidos para o exercício da atividade de lavanderia hospitalar.
10.2.10. Utilizar produtos específicos no processamento de roupas, observando os padrões exigidos 
pelo Ministério da Saúde.

CLÁUSULA DÉCIMA-PRIMEIRA - DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO
11.1.1. Provisoriamente, para efeito de posterior verificação, imediatamente após a prestação dos 
serviços;
11.1.2. Definitivamente, após a verificação da qualidade e quantidade dos produtos fornecidos e 
consequente aceitação, quando a nota fiscal será atestada e remetida para pagamento.
11.2. O objeto fornecido em desacordo com o estipulado neste instrumento convocatório e na 
proposta do adjudicatário será rejeitado parcialmente ou totalmente, conforme o caso.

CLÁUSULA DÉCIMA-SEGUNDA - DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO
12.1. Este contrato poderá ser alterado nos casos previstos no art. 65 da Lei 8.666/93, desde que 
haja interesse da contratante, com a apresentação das devidas justificativas.

CLÁUSULA DÉCIMA-TERCEIRA - DAS SANÇÕES
13.1. Com fundamento no artigo 7º da Lei n. 10.520/2002 ficará impedido de licitar e contratar com o 
Município de Jaguaré (durante os prazos indicados abaixo), sem prejuízo das demais cominações 
legais, a licitante que cometer as seguintes faltas:
13.1.1. Impedimento de cinco anos: apresentar documentação falsa, fraudar na execução do 
contrato, comportar-se de modo inidôneo, cometer fraude fiscal;
13.1.2. Impedimento de três a quatro anos: não assinar o contrato quando convocado, não mantiver 
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proposta, falhar na execução do contrato;
13.1.3. Impedimento de até dois anos: deixar de entregar a documentação exigida, ensejar o 
retardamento da execução do objeto.
13.2. Além da sanção prevista no item anterior, a Administração poderá aplicar à Contratada as 
seguintes penalidades:
a) Advertência; 
b) 0,33% (zero vírgula trinta e três por cento) ao dia, aplicada sobre o valor dos produtos faltantes, no 
caso de atraso na entrega;
c) Multa de 10%, aplicada sobre o valor do contrato, no caso de inexecução total ou rescisão por 
culpa da contratada;
d) Multa de 10%, aplicada sobre o valor do contrato, no caso de recusa injustificada em retirar a Nota 
de Empenho;
e) Multa de 0,5% ao dia, aplicada sobre o valor do contrato, por descumprimento de outras 
obrigações previstas neste Edital e seus Anexos.
13.3. A multa será aplicada até o limite de 10% (dez por cento) sobre o valor da contratação, e 
poderá ser descontada dos pagamentos devidos pelo Município de Jaguaré, ou cobrada diretamente 
da empresa, amigável ou judicialmente.
13.4. As sanções previstas somente serão aplicadas através de regular processo 
administrativo, observadas as garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

CLÁUSULA DÉCIMA-QUARTA - DA RESCISÃO
14.1. A inexecução, total ou parcial do contrato, enseja a sua rescisão nos termos dos artigos 77 e 
seguintes da Lei nº 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA-QUINTA - DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL
15.1. Aplica-se à execução deste Termo Contratual, em especial aos casos omissos, a Lei nº 
8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA-SEXTA - DOS ADITAMENTOS
16.1. A alteração de quaisquer das disposições estabelecidas neste Contrato somente se reputará 
válida se tomada nos termos da lei e expressamente em termo aditivo, que a este contrato se 
aderirá.

CLÁUSULA DÉCIMA-SÉTIMA - DA PUBLICAÇÃO
17.1. A eficácia deste Contrato fica condicionada à publicação resumida no Diário Oficial do Estado 
do Espírito Santo, dando-se cumprimento ao disposto no art. 61, parágrafo único da Lei nº 8.666/93, 
correndo a despesa por conta da CONTRATANTE.

CLÁUSULA DÉCIMA-OITAVA - DO FORO
18.1. Fica eleito o foro da cidade de Jaguaré (ES) para dirimir questões oriundas deste contrato, 
renunciando as partes a qualquer outro que lhes possa ser mais favorável.
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E, por estarem acordes, firmam o presente instrumento, juntamente com as testemunhas, em 02 
(duas) vias de igual teor, para todos os efeitos de direito.

Jaguaré (ES), 28 de março de 2019.

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
JAIR SANDRINI - Gestor(a)
CONTRATANTE

HENRIQUE JOSE DA MOTA NETO
CONTRATADA
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