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A FUNDAÇÃO DE APOIO AO HEMOSC/CEPON – FAHECE, pessoa jurídica de 

direito privado, sem finalidade lucrativa, qualificada como organização social pelo 

Decreto nº 4.700/06, por meio de seu Superintendente, e o CENTRO DE 

HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DE SANTA CATARINA – HEMOSC, na qualidade 

de INTERVENIENTE/BENEFICIÁRIO, tornam pública a instauração de processo de 

coleta de preços nº 020/2022 destinado à contratação de empresa especializada 

para prestação de serviços de lavanderia para o Hemorrede Pública de Santa 

Catarina. 

 

1. OBJETO: 

1.1. Contratação de pessoa jurídica para a prestação de serviços de higienização 

de enxoval hospitalar, envolvendo o processamento de cobertores e tecidos em geral 

em todas as suas etapas, até seu retorno em ideais condições de reuso, sob situações 

higiênico – sanitárias adequadas, estar livres de microorganismos patogênicos que 

possam causar doenças, nas dependências do HEMOSC - Centro de Hematologia e 

Hemoterapia de Santa Catarina. 

 

2. JUSTIFICATIVA: 

2.1. Com a extinção do Recurso Antecipado de Custeio - RAC, faz a necessidade 

de contratação deste tipo de serviço. 

 

3. ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO: 

3.1. Lavar, higienizar, secar, passar, dobrar e embalar as peças/roupas enviadas. 

3.2. Recolher e entregar no HEMOSC, em sacos plásticos vedados e identificados, 

todas as peças/roupas contratadas. 

3.3. Recolher os materiais (enxovais) nos setores determinados pela 

CONTRATADA (exemplo: copa, ambulatório, aférese e biossegurança) de acordo com 

as datas e horários acordados entre as partes, preferencialmente toda sexta-feira ou 

último dia útil da semana, após as 14 horas e antes das 17 horas, podendo ser 

alterado mediante comunicação prévia. 

3.4. Entregar os materiais (enxoval) no local e datas e horários acordados entre as 

partes, preferencialmente toda segunda-feira ou primeiro dia útil da semana, podendo 

ser alterado mediante comunicação prévia. 

3.5. Em caso de feriado, ponto facultativo ou outras situações que impeçam o 

cumprimento dos dias acordados, a CONTRATADA deverá acordar com os setores os 

prazos de coleta e entrega de material com antecedência de 2 (dois) dias úteis; 

3.6. Conforme a necessidade, eventualmente serão realizados chamados extras 

para entrega de rouparias fora dos dias estabelecidos nos subitens acima, sem 

qualquer ônus adicional à CONTRATANTE. 

3.7. No recolhimento, as peças que estiverem apenas sujas, sem resíduos 

biológicos, serão entregues em sacos tipo hamper para acondicionamento de 

rouparias com sujidades simples. Nos casos de roupas sujas com material biológico, 

estas deverão ser entregues em sacos brancos ou vermelhos: 

3.7.1. Branco: quando o material biológico estiver em pequena quantidade e não 

estiver pingando; 



                       
 
                           
                           

                                - FUNDAÇÃO DE APOIO AO HEMOSC/CEPON 

 

Coleta de Preço 020/2022  Pág. 2 de 27 
R. Presidente Coutinho, 160 – Centro – Florianópolis/SC CEP 88015-230 – (48) 3212-1300 

3.7.2. Vermelho: quando o material biológico estiver em grande quantidade, sendo 

identificadas pelo setor competente. 

3.8. A CONTRATADA deve fornecer o saco (tipo hamper) para enviar a rouparia. 

3.9. A CONTRATADA deverá substituir os sacos hampers usados por limpos 

semanalmente ou sempre que necessário. 

3.10. As peças entregues pela CONTRATADA como limpas, mas que forem 

identificadas pelo INTERVENIENTE/BENEFICIÁRIO com manchas ou sujidade, e/ou 

apresentando qualidade insatisfatória, (peças mal dobradas, mal passadas ou mal 

embaladas) de acordo com o critério do INTERVENIENTE/BENEFICIÁRIO, serão 

reenviadas à CONTRATADA separadamente das demais roupas, para que seja feito 

um novo processo de lavagem ou remoção de manchas, sem ônus para a 

CONTRATANTE. 

3.11. Em caso de dano, causado pela lavagem, a contratada deverá realizar os 

reparos necessários, ou substituir o item sem custo para a contratante. 

3.12. As roupas limpas deverão vir acompanhadas de uma relação na qual conste o 

quantitativo entregue. 

3.13. Estimativas Mensais por Lote de Cotação. 

3.13.1. Hemocentro Coordenador: Florianópolis/SC Avenida Othon Gama Deça, 756 - 

Centro, Florianópolis - SC, 88015-240 

3.13.1.1. LOTE 1 – Preço por Unidade 

            Estimativa Mensal  Enxoval Hospitalar 

Item Unidade Valor Unitário Valor total 

Bandeira -   

Manta 

Microfibra(Cobertor/Colcha) 

100   

Lençol -   

Fronha -   

Travesseiro -   

Toalha -   

Jaleco 5   

3.13.1.2. LOTE 2 Preço por KG 

            Estimativa Mensal  Enxoval Hospitalar 

Item Kg Valor Unitário Valor total 

Bandeira -   

Manta 

Microfibra(Cobertor/Colcha) 

 120   

Lençol -   

Fronha -   

Travesseiro -   

Toalha -   

Jaleco 2,5   

3.13.2. Hemocentro Regional de Blumenau: Blumenau/SC Rua Theodoro Holtrup, 40 - Vila 

Nova, Blumenau - SC, 89035-300; 

3.13.2.1. Lote 3 – Preço por Unidade 

            Estimativa Mensal  Enxoval Hospitalar 
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Item Unidade 
Valor 

Unitário 
Valor total 

Bandeira -   

Manta 

Microfibra(Cobertor/Colcha) 

7   

Lençol -   

Fronha -   

Travesseiro -   

Toalha -   

Jaleco 2   

3.13.2.2. Lote 4 Preço por KG 

            Estimativa Mensal  Enxoval Hospitalar 

Item Kg 
Valor 

Unitário 
Valor total 

Bandeira -   

Manta 

Microfibra(Cobertor/Colcha) 
8,4 

  

Lençol -   

Fronha -   

Travesseiro -   

Toalha -   

Jaleco 1   

3.13.3. Hemocentro Regional de Criciúma: Criciúma/SC Av. Centenário, 1700 - Santa 

Barbara, Criciúma - SC, 88804-000; 

3.13.3.1. Lote 5 – Preço por Unidade 

            Estimativa Mensal  Enxoval Hospitalar 

Item Unidade 
Valor 

Unitário 
Valor total 

Bandeira -   

Manta 

Microfibra(Cobertor/Colcha) 

7   

Lençol 12   

Fronha -   

Travesseiro 2   

Toalha -   

Jaleco 5   

3.13.3.2. Lote 6 – Preço por KG 

            Estimativa Mensal  Enxoval Hospitalar 

Item Kg 
Valor 

Unitário 
Valor total 

Bandeira -   

Manta 

Microfibra(Cobertor/Colcha) 
8,4 

  

Lençol 6   

Fronha -   
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Travesseiro 1   

Toalha -   

Jaleco 2,5   

3.13.4. Hemocentro Regional de Chapecó: Chapecó/SC R. São Leopoldo, 391 D - 

Esplanada, Chapecó - SC, 89812-530 

3.13.4.1. Lote 7 – Preço Por Unidade 

            Estimativa Mensal  Enxoval Hospitalar 

Item Unidade 
Valor 

Unitário 
Valor total 

Bandeira 3   

Manta 

Microfibra(Cobertor/Colcha) 

46   

Lençol 36   

Fronha 20   

Travesseiro -   

Toalha -   

Jaleco 1   

3.13.4.2. Lote 8 Preço por Kg 

            Estimativa Mensal  Enxoval Hospitalar 

Item Kg 
Valor 

Unitário 
Valor total 

Bandeira 3   

Manta 

Microfibra(Cobertor/Colcha) 
55,2 

  

Lençol 18   

Fronha 4   

Travesseiro -   

Toalha -   

Jaleco 0,500   

3.13.5. Hemocentro Regional de Joinville:Joinville/SC Av. Getúlio Vargas, 198 - Centro, 

Joinville - SC, 89202-000; 

3.13.5.1. Lote 9 – Preço por Unidade 

            Estimativa Mensal  Enxoval Hospitalar 

Item Unidade 
Valor 

Unitário 
Valor total 

Bandeira -   

Manta 

Microfibra(Cobertor/Colcha) 

4   

Lençol -   

Fronha -   

Travesseiro -   

Toalha -   

Jaleco 5   

3.13.5.2. Lote 10 Preço por KG 

            Estimativa Mensal  Enxoval Hospitalar 
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Item Kg 
Valor 

Unitário 
Valor total 

Bandeira -   

Manta 

Microfibra(Cobertor/Colcha) 
4,8   

Lençol -   

Fronha -   

Travesseiro -   

Toalha -   

Jaleco 2,5   

3.13.6. Hemocentro Regional de Joaçaba: Joaçaba/SC Av. XV de Novembro, 23, Joaçaba - 

SC, 89600-000; 

3.13.6.1. Lote 11 – Preço por Unidade 

            Estimativa Mensal  Enxoval Hospitalar 

Item Unidade 
Valor 

Unitário 
Valor total 

Bandeira -   

Manta 

Microfibra(Cobertor/Colcha) 

7   

Lençol 32   

Fronha 60   

Travesseiro -   

Toalha -   

Jaleco 6   

3.13.6.2. LOTE 12 – Preço por KG 

            Estimativa Mensal  Enxoval Hospitalar 

Item Kg 
Valor 

Unitário 
Valor total 

Bandeira -   

Manta 

Microfibra(Cobertor/Colcha) 
8   

Lençol 16   

Fronha 6   

Travesseiro -   

Toalha -   

Jaleco 3   

3.13.7. Hemocentro Regional de Lages: Lages/SC R. Felipe Schmidt, 33 - Centro, Lages - 

SC, 88501-135. 

3.13.7.1. LOTE 13 – Preço por Unidade 

            Estimativa Mensal  Enxoval Hospitalar 

Item Unidade Valor Valor total 
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Unitário 

Bandeira -   

Manta 

Microfibra(Cobertor/Colcha) 

4   

Lençol 4   

Fronha 4   

Travesseiro -   

Toalha -   

Jaleco 2   

3.13.7.2. Lote 14 Preço por KG 

            Estimativa Mensal  Enxoval Hospitalar 

Item Kg 
Valor 

Unitário 
Valor total 

Bandeira -   

Manta 

Microfibra(Cobertor/Colcha) 
4,8 

  

Lençol 2   

Fronha 0,800   

Travesseiro -   

Toalha -   

Jaleco 0,400   

 

4. LOCAL DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS: 

4.1. As roupas deverão ser coletadas e devolvidas nos endereços dos 

hemocentros, sendo realizados os serviços na sede da contratada. 

 

5. VIGÊNCIA CONTRATUAL: 

5.1. O prazo de vigência do contrato será de 12 (doze) meses, podendo ser 

renovado automaticamente por iguais e sucessivos períodos, limitado ao máximo em 

60 (sessenta) meses, salvo se qualquer das partes se manifestar em contrários, 

através de comunicado por escrito e protocolado, com antecedência mínima de 30 

(trinta) dias para a CONTRATANTE e 90 (noventa) dias para a CONTRATADA.  

5.2. A validade do contrato a partir de 10/07/2022 fica condicionada a renovação do 

Contrato de Gestão nº [001/2021 ou 002/2021], entre a Fundação de Apoio ao 

HEMOSC/CEPON - FAHECE e Secretaria de Estado da Saúde de Santa Catarina. 

5.3. Se a condição do caput não se verificar na data assinalada, o Contrato será 

rescindido e a Contratada não terá direito a indenização ou compensação financeira 

de qualquer natureza. 

 

6.  APRESENTAÇÃO DE PROPOSTAS: 

6.1. Os interessados deverão apresentar suas propostas até o dia 14 de fevereiro 

de 2022, às 17 horas (horário de Brasília/DF), na Rua Presidente Coutinho, 160 – 

Centro – Florianópolis/SC, CEP 88.015-230, A/C Divisão de Compras, em envelopes 

lacrados, ou então enviá-las para o e-mail: adriana.anderson@fahece.org.br até esta 

data e horário. 

mailto:adriana.anderson@fahece.org.br
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6.2. As propostas de preços devem ser redigidas em português, em moeda 

nacional (R$), de forma clara e detalhada, sem emendas ou rasuras, devidamente 

datadas, numeradas sequencialmente, rubricadas e assinadas pelo representante da 

proponente, contendo as seguintes informações: a) identificação e endereço completo 

da empresa proponente; e b) oferta firme e precisa, sem alternativas de preços ou 

qualquer outra condição que induza o julgamento a ter mais de um resultado. 

6.3. A proposta deverá ter validade mínima de 60 (sessenta) dias. 

6.4. A FAHECE poderá, a seu exclusivo critério, prorrogar a data de apresentação 

das propostas, que será devidamente publicado no portal www.fahece.org.br. 

6.5. O encaminhamento de propostas de preços pressupõe o pleno conhecimento e 

atendimento de todas as exigências previstas no Termo de Referência, não podendo 

haver desistência por parte dos proponentes, sob pena de aplicação das penalidades 

cabíveis; 

6.6. Nas propostas apresentadas deverão estar inclusos todos os tributos e 

encargos de qualquer natureza, tais como despesas com transporte, hospedagem, 

alimentação, etc., que, direta ou indiretamente, incidam sobre o objeto deste Termo de 

Referência, não sendo aceita pela FAHECE qualquer reivindicação a este título.  

6.7. A Proposta deverá conter apenas as informações referentes ao objeto deste 

Termo de Referência. 

 

7.  JULGAMENTO DAS PROPOSTAS: 

7.1. Critério de julgamento das propostas: 

7.1.1. O critério de julgamento é o de MENOR PREÇO GLOBAL POR LOTE, obtido 

através da soma dos itens unitários que compõem o lote. A empresa poderá oferecer 

proposta a quantos lotes for do seu interesse.  

7.1.2. A FAHECE poderá negociar com: 

os proponentes das três melhores ofertas de valor mais baixo por escrito, buscando 

sempre condições contratuais mais vantajosas. 

7.1.3. A FAHECE divulgará, em seu site, a empresa classificada.  

 

8. HOMOLOGAÇÃO DO RESULTADO E CONVOCAÇÃO DO VENCEDOR: 

8.1. Declarada(s) a(s) vencedora (s) do certame e não havendo manifestação das 

proponentes quanto à intenção de interposição de recurso, a coleta de preços será 

submetido à autoridade competente da FAHECE para homologação. 

8.2. Após a homologação do resultado, o vencedor será convocado para assinar o 

contrato, quando cabível, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, a contar da sua expressa 

convocação. 

8.3. Se o convocado não comparecer no prazo indicado; não apresentar situação 

regular; ou injustificadamente recusar-se a contratar, fica facultado à FAHECE 

convocar os remanescentes na ordem de classificação, sem prejuízo da aplicação das 

sanções cabíveis. 

8.4. O atendimento do prazo de convocação pela parte poderá ser prorrogado uma 

vez, por igual período, quando solicitado durante o seu transcurso, e desde que ocorra 

motivo justificado e aceito pela FAHECE. 

 

9. SANÇÕES: 

http://www.fahece.org.br/
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9.1. A inexecução total ou parcial do contrato pela PROPONENTE facultará, à 

FAHECE, o direito de aplicação das seguintes penalidades, assegurados o 

contraditório e a ampla e prévia defesa, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados do 

recebimento da respectiva notificação: 

9.1.1. Advertência formalizada por meio de correspondência; 

9.1.2. Multa diária correspondente a 0,5% (zero vírgula cinco por cento) do valor total 

atualizado do contrato, enquanto perdurar a situação de inadimplência contratual;  

9.1.3. Suspensão temporária do direito de contratar com a FAHECE, por até 02 (dois) 

anos, sem prejuízo da aplicação de multa. 

9.1.4. Também incide na infração aludida no item 17.1.3 quem, convocado dentro do 

prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato, deixar de entregar ou 

apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da 

execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do 

contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude ou conluio. 

9.2. As multas serão cobradas por ocasião do primeiro pagamento que vier a ser 

efetuado pela FAHECE após sua aplicação; 

9.3. O valor das multas não poderá ultrapassar o limite de 10% (dez por cento) do 

valor total atualizado da contratação, hipótese em que a contratação, a critério da 

FAHECE, poderá ser rescindida; 

9.4. A PROPONENTE poderá recorrer da aplicação da multa, em petição motivada, 

no prazo de 05 (cinco) dias úteis a partir da data do recebimento da notificação.  

9.5. As multas deverão ser pagas imediatamente, ou serão descontadas pela 

FAHECE do primeiro pagamento devido à PROPONENTE após a aplicação da 

penalidade de multa, bem como dos subsequentes, se o valor do primeiro não for 

suficiente. 

9.6. O valor da multa será corrigido monetariamente pela variação do INPC do 

IBGE, incidindo, ainda, juros de 1% (um por cento) ao mês sobre o principal corrigido 

até a data de seu efetivo pagamento, sem prejuízo da cobrança de eventuais custas 

judiciais e honorários advocatícios. 

9.7. Caso haja descumprimento de normas de saúde e segurança do trabalho, ou 

documentos/equipamentos em desacordo com a legislação, a PROPONENTE poderá 

receber Advertência Escrita para que regularize seu erro.  

9.7.1. Se não houver correção dentro do prazo concedido pela FAHECE, ou as 

violações sejam praticadas de forma reiterada, aplica-se o disposto no item 17.1. 

9.7.2. Independentemente da aplicação de sanções à PROPONENTE, faculta-se à 

FAHECE a rescisão do contrato nos termos do item 14. 

 

10.  DISPOSIÇÕES GERAIS: 

10.1. As certidões sem data de validade deverão ter sido expedidas até 90 (noventa) 

dias antes da data de apresentação das propostas. 

10.2. É facultada a promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar 

a instrução deste processo de contratação. 

10.3. Os proponentes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das 

informações e dos documentos apresentados. 
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10.4. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará no 

afastamento do proponente, desde que seja possível a aferição da sua qualificação e 

a exata compreensão da sua proposta.  

10.5. As regras deste Termo de Referência serão sempre interpretadas em favor da 

ampliação da disputa entre os interessados.  

10.6. Qualquer pedido de esclarecimento deverá ser encaminhado por escrito, até 3 

(três) dias úteis antes da data fixada para apresentação das propostas, no endereço 

eletrônico adriana.anderson@fahece.org.br. 

10.7. O não exercício de direitos previstos neste Termo de Referência representará 

simples tolerância, não podendo ser invocado pela outra parte como novação ou 

renúncia de qualquer das suas obrigações aqui assumidas, podendo exercê-los a 

qualquer tempo. 

10.8. Os prazos referidos neste Termo de Referência são contados em dias úteis, 

salvo disposição expressa, e só iniciam e vencem em dias úteis para as partes.  

10.9. Na contagem dos prazos, excluir-se-á o primeiro dia e incluir-se-á o dia do 

vencimento.  

10.10. As hipóteses de caso fortuito ou força maior do artigo 393 do Código Civil serão 

excludentes de responsabilidade, se devidamente comprovadas.  

10.11. Quaisquer acordos, alterações, prorrogações, ajustes, pagamentos 

extraordinários, e outras adaptações ou complementações necessárias, de acordo 

com a forma do pactuado no contrato, serão impreterivelmente celebrados por aditivo. 

10.12. O encaminhamento de proposta pelo proponente implica declaração formal de 

aceitação integral das condições estabelecidas neste Termo de Referência. 

10.13. Não serão aceitas, em hipótese alguma, futuras alegações de omissão ou 

inexatidão nas propostas apresentadas, com o objetivo de alterar o preço proposto.  

10.14. A falta de fiscalização não eximirá a PROPONENTE de suas responsabilidades 

contratuais, nem significará aceitação tácita por parte da FAHECE. 

10.15. A FAHECE se resguarda ao direito de ajuizar ação de regresso trabalhista 

contra a PROPONENTE por quaisquer danos e/ou prejuízos causados, direta ou 

indiretamente, por ação ou omissão sua ou de seus empregados, auxiliares, prepostos 

ou quaisquer terceiros, à FAHECE ou a terceiros, bem como pela inobservância ou 

infração de disposições legais, regulamentos ou posturas vigentes em razão da 

execução dos serviços objeto do contrato decorrente deste Termo de Referência. 

10.16. Não poderão participar deste processo de contratação empresas cujo(s) 

sócio(s), dirigente(s) ou administrador(es) seja(m) servidor(es)/empregado(s) 

ocupante(s) de cargo(s) ligado(s) ao processo de contratação ou membro(s) da 

diretoria da FAHECE/HEMOSC/CEPON, ou que sejam cônjuge, companheiro ou 

parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o primeiro grau, de 

servidor(es)/empregado(s) ocupante(s) de cargo(s) ligado(s) ao processo de 

contratação ou membro(s) da diretoria da FAHECE/HEMOSC/CEPON. 

10.17. A PROPONENTE não poderá subrogar, ceder ou de qualquer forma transferir a 

terceiros o presente contrato ou direitos e/ou obrigações dele decorrentes, sem prévia 

e expressa autorização da FAHECE. 

10.18. Não poderão participar deste processo de contratação empresas cujo(s) 

profissional(is) tenha(m) possuído vínculo empregatício com a FAHECE nos últimos 18 
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meses, tanto titular(es) ou sócio(s) da empresa quanto empregado(s) ou 

trabalhador(es) sem vínculo, exceto se, naquele caso, já for(em) aposentado(s). 

10.19. Não se aplica o disposto na cláusula anterior se os referidos titulares ou sócios 

forem aposentados. 

10.20. Quaisquer despesas extraordinárias, que venham a incidir sobre os serviços, 

no decorrer da vigência do Contrato, só serão realizadas se previamente aprovadas 

pela FAHECE.  

10.21. A FAHECE poderá, a qualquer tempo que anteceda a contratação, e a seu 

exclusivo critério, cancelar o processo de seleção regido por este Termo de 

Referência, sem que caibam aos participantes quaisquer direitos, vantagens ou 

indenizações. Poderá, ainda, recusar-se a formalizar o instrumento contratual com 

empresas que não demonstrem capacidade técnica e/ou percam os requisitos de 

habilitação exigidos por este Termo de Referência. 

10.22. Os casos omissos serão inicialmente tratados entre as partes. 

10.23. O foro competente para dirimir questões relativas a este Termo de Referência é 

a Comarca da Capital – Florianópolis/SC, com renúncia a qualquer outro, por mais 

privilegiado que seja ou venha a ser. 

 

Florianópolis, 31 de janeiro de 2022. 

 

 

Adriana Anderson 
Analista Administrativo 

(48) 3212-1358 
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ANEXO I - MINUTA DE C-*ONTRATO 

 

PREÂMBULO 

contratação de empresa especializada para prestação de 

serviços de lavanderia para o HEMOSC 

N° 

XXX 

Data: 

XX/XX/2022 

1. Contratante: 

FAHECE – FUNDAÇÃO DE APOIO AO HEMOSC / CEPON 

Endereço: Avenida Professor Othon Gama 

D’Eça, n° 756. 

Bairro: Centro 

Cidade: Florianópolis 

Estado: Santa Catarina  

CEP: 88.015-240 

TEL: (48) 3212-1300 

Inscrição no CNPJ/MF N.º: 

86.897.113/0005-80 

Instituição de Direito: Privado 

Inscrição Municipal/Estadual/Federal: Isenta. 

Representante:  

CPF/MF:  

Cidade: Florianópolis/SC 

2. Contratada: 

NOME 

Endereço: 

Bairro:  

Cidade:  

Estado:  

CEP:  

TEL:  

Inscrição no CNPJ/MF N.º:  

Instituição de Direito:  

Representante:  

CPF:  

 

3. Interveniente/Beneficiário: 

HEMOSC – CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DE SANTA CATARINA  

 Endereço: Avenida Professor Othon Gama D’Eça, n° 756. 

 Cidade: Florianópolis      Estado: Santa Catarina               CEP: 88015-240 

4. Objeto: 

Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de lavanderia 

para a Hemorrede 

5. Valor Total do Contrato: R$ XXX 

6. Local de Execução dos Serviços: 

Hemocentro Coordenador: Florianópolis/SC Avenida Othon Gama Deça, 756 - Centro, 

Florianópolis - SC, 88015-240; 

Hemocentro Regional de Blumenau: Blumenau/SC Rua Theodoro Holtrup, 40 - Vila Nova, 

Blumenau - SC, 89035-300; 

Hemocentro Regional de Criciúma: Criciúma/SC Av. Centenário, 1700 - Santa Barbara, Criciúma 

- SC, 88804-000; 

Hemocentro Regional de Chapecó: Chapecó/SC R. São Leopoldo, 391 D - Esplanada, Chapecó - 

SC, 89812-530 

Hemocentro Regional de Joinville: Joinville/SC Av. Getúlio Vargas, 198 - Centro, Joinville - SC, 

89202-000; 

Hemocentro Regional de Joaçaba: Joaçaba/SC Av. XV de Novembro, 23, Joaçaba - SC, 89600-

000; 

Hemocentro Regional de Lages: Lages/SC R. Felipe Schmidt, 33 - Centro, Lages - SC, 88501-

135. 
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7. Prazo de Duração Inicial: 

12 (doze) meses. 

As partes doravante denominadas Contratante, Contratada e 

Interveniente/Beneficiário, estabelecem entre si, para o cumprimento do contrato, as 

seguintes cláusulas: 

 

Cláusula Primeira – OBJETO 

1.1. Contratação de pessoa jurídica para a prestação de serviços de higienização 

de enxoval hospitalar, envolvendo o processamento de cobertores e tecidos em geral 

em todas as suas etapas, até seu retorno em ideais condições de reuso, sob situações 

higiênico – sanitárias adequadas, estar livres de microorganismos patogênicos que 

possam causar doenças, nas dependências do HEMOSC - Centro de Hematologia e 

Hemoterapia de Santa Catarina. 

 
Cláusula Segunda – ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO 

2.1. Lavar, higienizar, secar, passar, dobrar e embalar as peças/roupas 

enviadas. 

2.2. Recolher e entregar no HEMOSC, em sacos plásticos vedados e 

identificados, todas as peças/roupas contratadas. 

2.3. Recolher os materiais (enxovais) nos setores determinados pela 

CONTRATADA (exemplo: copa, ambulatório, aférese e biossegurança) de 

acordo com as datas e horários acordados entre as partes, preferencialmente 

toda sexta-feira ou último dia útil da semana, após as 14 horas e antes das 17 

horas, podendo ser alterado mediante comunicação prévia. 

2.4. Entregar os materiais (enxoval) no local e datas e horários acordados 

entre as partes, preferencialmente toda segunda-feira ou primeiro dia útil da 

semana, podendo ser alterado mediante comunicação prévia. 

2.5. Em caso de feriado, ponto facultativo ou outras situações que impeçam 

o cumprimento dos dias acordados, a CONTRATADA deverá acordar com os 

setores os prazos de coleta e entrega de material com antecedência de 2 

(dois) dias úteis; 

2.6. Conforme a necessidade, eventualmente serão realizados chamados 

extras para entrega de rouparias fora dos dias estabelecidos nos subitens 

acima, sem qualquer ônus adicional à CONTRATANTE. 

2.7. No recolhimento, as peças que estiverem apenas sujas, sem resíduos 

biológicos, serão entregues em sacos tipo hamper para acondicionamento de 

rouparias com sujidades simples. Nos casos de roupas sujas com material 

biológico, estas deverão ser entregues em sacos brancos ou vermelhos: 

1.7.1. Branco: quando o material biológico estiver em pequena quantidade e não 

estiver pingando; 

1.7.2. Vermelho: quando o material biológico estiver em grande quantidade, 

sendo identificadas pelo setor competente. 

2.8. A CONTRATADA deve fornecer o saco (tipo hamper) para enviar a 

rouparia. 
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2.9. A CONTRATADA deverá substituir os sacos hampers usados por limpos 

semanalmente ou sempre que necessário. 

2.10. As peças entregues pela CONTRATADA como limpas, mas que forem 

identificadas pelo INTERVENIENTE/BENEFICIÁRIO com manchas ou 

sujidade, e/ou apresentando qualidade insatisfatória, (peças mal dobradas, 

mal passadas ou mal embaladas) de acordo com o critério do 

INTERVENIENTE/BENEFICIÁRIO, serão reenviadas à CONTRATADA 

separadamente das demais roupas, para que seja feito um novo processo de 

lavagem ou remoção de manchas, sem ônus para a CONTRATANTE. 

2.11. Em caso de dano, causado pela lavagem, a contratada deverá realizar os 

reparos necessários, ou substituir o item sem custo para a contratante. 

2.As roupas limpas deverão vir acompanhadas de uma relação na qual conste 

o quantitativo entregue. 

 

Cláusula Terceira – OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

3.1. Prestar os serviços dentro dos parâmetros estabelecidos, atendendo a 

quantidade, com qualidade e tecnologia adequadas, observando as recomendações 

aceitas pela boa técnica, normas e legislação. 

3.2. Garantir a execução do objeto assim que convocada para tal, impreterivelmente 

a partir da assinatura do contrato. 

3.3. Designar um representante perante a CONTRATANTE para prestar 

esclarecimentos e atender às reclamações e solicitações que possam surgir durante a 

vigência contratual. 

3.4. Responsabilizar-se pelo fiel cumprimento do objeto desta contratação, ficando 

claro que a ação ou omissão da fiscalização da CONTRATANTE, seja ela total ou 

parcial, não exime a CONTRATADA de sua responsabilidade. 

3.5. Responder prontamente às solicitações da CONTRATANTE, pessoalmente ou 

mediante telefone, fax ou e-mail, ou qualquer outro meio eficiente que assegure a 

ciência quanto à solicitação, bem como esclarecer todas as dúvidas que possam surgir 

relacionadas ao objeto deste instrumento. 

3.6. Comunicar à CONTRATANTE, por escrito e em tempo hábil, qualquer 

anormalidade que esteja impedindo a execução do objeto, prestando esclarecimentos 

e/ou informações necessárias. 

3.7. Zelar pela perfeita execução do objeto de acordo com os prazos apresentados, 

sanando as eventuais falhas imediatamente após sua verificação.  

3.8. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou 

em parte, o objeto do termo de contrato, ao constatar-se vícios, defeitos ou 

incorreções resultantes da execução ou de materiais empregados, sendo, ainda, 

responsável pelos danos causados diretamente à CONTRATANTE ou a terceiros. 

3.9. Responsabilizar-se, às suas expensas e com material apropriado, pela proteção 

dos bens móveis e toda a área física onde for executado o objeto, a ser observado, 

especialmente, em caso de risco de danos ou manchas que possam decorrer dos 

serviços;  

3.10. Responsabilizar-se, civil e/ou criminalmente, por quaisquer danos, avarias, 

extravios e inutilização de objetos, causados à CONTRATANTE/INTERVENIENTE ou 
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a terceiros, durante a execução do objeto deste Termo de Referência, decorrentes de 

sua culpa ou dolo, indenizando-a(os), pelo justo valor.  

3.11. Fornecer o ferramental e materiais necessários aos seus profissionais. 

3.12. Fiscalizar permanentemente a disciplina e pontualidade do seu quadro de 

pessoal responsável pela execução do objeto deste Termo de Referência. 

3.13. Afastar ou substituir qualquer empregado que, comprovadamente, cause 

embaraço à boa execução dos serviços. 

3.14. Comunicar a CONTRATANTE a conclusão na execução do objeto, a fim de que 

esta efetue a vistoria, quando cabível. Concluída a vistoria, a CONTRATADA poderá 

ser notificada para corrigir eventuais irregularidades constatadas. 

3.15. Manter o local da execução do objeto e as áreas eventualmente afetadas 

permanentemente limpas, procedendo, ao término da execução, à limpeza e remoção 

do material indesejável. 

3.16. Fornecer à CONTRATANTE todos os documentos por ela solicitados pertinentes 

à execução dos serviços solicitados pela CONTRATANTE ou seus fiscais; 

3.17. Zelar pelo patrimônio público e da CONTRATANTE;  

3.18. Manter a escala nominal com as informações atualizadas dos seus profissionais, 

nos diversos serviços, conforme programação das atividades. 

3.19. Informar à CONTRATANTE, para efeito de controle de acesso às dependências, 

o nome, os respectivos números da carteira de identidade e da matrícula de todos os 

empregados a serem alocados na execução do objeto;  

3.20. Utilizar técnicos/funcionários devidamente selecionados, uniformizados, portando 

crachás de identificação autenticados pela empresa e treinado pelo fabricante, 

garantindo a manutenção do estado original e de seus sistemas, bem como alta 

confiabilidade no funcionamento dos equipamentos, quando cabível. 

3.21. Guardar sigilo sobre dados e informações fornecidos pela CONTRATANTE, ou a 

que tenha tido acesso na execução do objeto deste Termo de Referência, obrigando-

se, por si, seus empregados, ou contratados, a não os divulgar nem os fornecer a 

terceiros, sem autorização expressa da CONTRATANTE, sob pena de 

responsabilização nos termos da lei. 

3.22. Não transferir a terceiros, de nenhuma forma, a prestação do serviço contratado, 

tampouco subcontratar, parcial ou integralmente, a prestação a que está obrigada, 

senão mediante prévia autorização da CONTRATANTE. 

3.23. Manter, durante todo o prazo da contratação, as condições aqui assumidas, 

apresentando, sempre que a CONTRATANTE requerer, os respectivos comprovantes 

que demonstram o cumprimento desta exigência. 

3.24. A CONTRATADA deverá elaborar, sempre que solicitado pela CONTRATANTE, 

relatórios gerenciais e ou técnicos referentes aos serviços produzidos, os quais 

deverão ser entregues no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis a contar da solicitação. 

3.25. Responsabilizar-se, em relação aos seus empregados, por todas as despesas 

decorrentes da execução do objeto da contratação, tais como: materiais; salários; 

seguros de acidentes; equipamentos de proteção individual; taxas, impostos e 

contribuições previdenciárias; indenizações; vale-refeição; vale-transporte, encargos 

trabalhistas, comerciais e outras que porventura venham a ser criadas e exigidas pelo 

Poder Público, isentando a CONTRATANTE de qualquer responsabilidade solidária ou 

subsidiária. 
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3.26. Assumir, também, a responsabilidade por todas as providências e obrigações 

estabelecidas na legislação específica de acidentes do trabalho, quando, em 

ocorrência da espécie, forem vítimas ou derem causa os seus profissionais no 

desempenho dos serviços ou em conexão com eles, ainda que acontecido em 

dependência da CONTRATANTE. 

3.27. Assumir a responsabilidade exclusiva pelo pagamento de todos e quaisquer 

impostos, taxas, licenças, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, 

administrativos e financeiros, alvarás e quaisquer ônus fiscais de natureza federal, 

estadual e municipal, incidente direta ou indiretamente sobre a execução dos serviços, 

ou qualquer outra atividade relativa à execução dos serviços objeto do contrato 

decorrente deste Termo de Referência. 

3.28. Observar, adotar, cumprir e fazer cumprir todas as normas de segurança e 

prevenção de acidentes no desempenho de cada etapa dos serviços, fornecendo os 

EPIs adequados às atividades a serem executadas e fiscalizar o uso destes pelos 

colaboradores. A CONTRATANTE poderá paralisar a execução do objeto deste Termo 

de Referência enquanto a CONTRATADA não regularizar a obrigação prevista nesta 

cláusula, sendo que o ônus da paralisação correrá por conta da CONTRATADA, 

mantendo-se inalterados os prazos contratuais. 

3.29. Seguir e obedecer aos procedimentos adequados para a execução dos serviços, 

bem como todas as normas vigentes e procedimentos, inclusive aos quais a 

CONTRATANTE esteja sujeita, principalmente aqueles referentes às normas de 

segurança do trabalho exigidas pela legislação pertinente. 

3.30. Responder pelos encargos trabalhistas, previdenciários, sociais e tributários, que 

incidam, direta ou indiretamente, sobre os serviços contratados, sob pena de ação 

regressiva. 

3.31. Cumprir e fiscalizar o cumprimento pelos seus empregados dos dispositivos 

legais previstos nas Normas Regulamentadoras instituídas pelo Ministério do Trabalho 

e Emprego, bem como das Instruções Normativas sobre Saúde e Segurança da 

CONTRATANTE, sob pena de aplicação das Sanções previstas neste Termo. 

3.32. Manter atualizados e apresentar, sempre que forem solicitados, documentos de 

quitação e controle dos haveres trabalhistas, como recibo de salário; depósito do 

FGTS; recolhimento do INSS; Recibo de Entrega e Fiscalização dos EPIs 

(Equipamentos de Proteção Individuais); PPRA (Programa de Prevenção de Riscos 

Ambientais); PCMSO (Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional); LTCAT 

(Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho); ASOs (Atestados de Saúde 

Ocupacionais) e Certificados/Certidões de Treinamento. 

3.33. A CONTRATANTE poderá requerer documentação diversa da citada 

anteriormente, tendo a CONTRATADA 7 (sete) dias úteis para o cumprimento. 

3.34. Todas as responsabilidades civis, criminais e trabalhistas, decorrentes do 

presente instrumento, são integrais e exclusivas da CONTRATADA, perdurando os 

efeitos desta cláusula mesmo após a rescisão contratual. 

 

Cláusula Quarta – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

4.1. Viabilizar o acesso ao local dos serviços e/ou local de entrega do material na 

data e nos horários previamente acordados com a CONTRATADA 

4.2. Proporcionar as condições necessárias para que a CONTRATADA cumpra 
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suas obrigações na forma deste Termo de Referência 

4.3. Rejeitar no todo, ou em parte, os serviços inadequados, solicitando que sejam 

refeitos a expensas da CONTRATADA 

4.4. Efetuar e atestar o pagamento dos serviços na forma deste Termo de 

Referência; 

4.5. Notificar, por escrito, a contratada, da constatação de quaisquer irregularidades 

pertinentes ao bom andamento dos serviços. 

 

Cláusula Quinta – PREÇO E FORMA DE PAGAMENTO 

5.1. Pela prestação dos serviços ora contratados, a Contratante pagará à 

Contratada, mediante apresentação da nota fiscal, o valor mensal de R$ XXX 

(XXXXX). 

5.2. O pagamento será realizado mediante depósito bancário na conta corrente da 

CONTRATADA e de acordo com a sistemática de pagamento da CONTRATANTE, em 

até 30 (trinta) dias, após o recebimento da Nota Fiscal. 

5.3. A Nota Fiscal/Fatura dos serviços, para efeitos fiscais deverá ser emitida no 

mês subsequente ao mês de referência da execução até o décimo dia, e encaminhada 

à CONTRATANTE, no email nfe.hemosc@fahece.org.br, para conferência e 

pagamento. 

5.4. Nos pagamentos efetuados nas condições acima estarão inclusos todos os 

ônus, impostos, taxas, tributos, encargos sociais, administrativos e financeiros; 

5.5. Havendo erro na nota fiscal/fatura, ou qualquer outra circunstância que impeça 

a liquidação da despesa, aquela será devolvida e o pagamento ficará pendente até 

que a CONTRATADA providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo 

para o pagamento iniciar-se-á após a regularização da situação e/ou reapresentação 

do documento fiscal, não acarretando qualquer ônus para a CONTRATANTE. 

5.6. Fica assegurado a CONTRATANTE o direito de deduzir de pagamentos devidos 

à CONTRATADA, sejam eles decorrentes ou não deste Contrato, e desde que o faça 

mediante comunicação formal com antecedência mínima de 05 (cinco) dias úteis, 

importâncias correspondentes a: 

i.débitos a que a CONTRATADA tiver dado causa, notadamente multas de qualquer 

espécie, acrescidos de consectários;  

ii.despesas relativas à correção de falhas causadas pela CONTRATADA;  

iii.dedução relativa a insumos de responsabilidade da CONTRATADA que por ela não 

tenha sido fornecidos;  

iv.utilização de materiais ou equipamentos da CONTRATANTE, cujo fornecimento 

seja obrigação da CONTRATADA 

5.7. Dos pagamentos devidos à CONTRATADA serão deduzidos todos os tributos 

cabíveis, na forma da lei, que serão recolhidos diretamente pela CONTRATANTE. 

5.8. Caso o vencedor desta coleta de preços comprove que já é contribuinte de um 

dos tributos supracitados, a CONTRATANTE não efetuará a sua retenção, desde que 

a CONTRATADA comprove mensalmente o recolhimento dos mesmos. 

 

Cláusula Sexta – PRAZO DE EXECUÇÃO 

6.1 A entrega dos itens deve ser no prazo de 48 horas, após a retirada da unidade. 

 

mailto:nfe.hemosc@fahece.org.br
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Cláusula Sétima – REAJUSTE 

7.1. O preço poderá ser reajuste após decorridos 12 (doze) meses da assinatura do 

contrato decorrente desta Coleta de Preços, tomando como base os índices de 

variação do INPC (IBGE) ou acordo entre as partes. 

7.1.1. A contratada deverá encaminhar a contratante, por meio de comunicação 

escrita, com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias, o pedido formal de reajuste.. 

 

Cláusula Oitava – VIGÊNCIA E RESCISÃO/RESILIÇÃO 

8.1. O prazo de vigência do contrato será de 12 (doze) meses, podendo ser 

renovado automaticamente por iguais e sucessivos períodos, limitado ao máximo em 

60 (sessenta) meses, salvo se qualquer das partes se manifestar em contrários, 

através de comunicado por escrito e protocolado, com antecedência mínima de 30 

(trinta) dias para a CONTRATANTE e 90 (noventa) dias para a CONTRATADA. 

8.2. A validade do contrato a partir de 10/07/2022 fica condicionada a renovação do 

Contrato de Gestão nº [001/2021 ou 002/2021], entre a Fundação de Apoio ao 

HEMOSC/CEPON - FAHECE e Secretaria de Estado da Saúde de Santa Catarina. 

8.2.1. Se a condição do caput não se verificar na data assinalada, o Contrato será 

rescindido e a Contratada não terá direito a indenização ou compensação financeira 

de qualquer natureza. 

8.3. A CONTRATANTE poderá rescindir o contrato unilateralmente nos seguintes 

casos: 

8.3.1. Não cumprimento ou cumprimento irregular das cláusulas contratuais, 

especificações, projetos ou prazos;  

8.3.2. A lentidão na execução do objeto deste Contrato apta a ensejar a conclusão do 

serviço/fornecimento/obra fora dos prazos estipulados;  

8.3.3. Atraso injustificado no início da execução do objeto; 

8.3.4. Paralisação da execução do objeto sem justa causa e prévia comunicação à 

CONTRATANTE; 

8.3.5. Subcontratação, associação do contrato com outrem, cessão, transferência, 

fusão, cisão ou incorporação não admitidas no Contrato; 

8.3.6. Desatendimento das determinações regulares da autoridade designada para 

acompanhar e fiscalizar a execução do objeto; 

8.3.7. O cometimento reiterado de faltas; 

8.3.8. A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa, 

que prejudique a execução do objeto; 

8.4. O Contrato resultante deste Termo de Referência poderá ser rescindido de 

pleno direito, independentemente de aviso ou notificação prévia, (i) por motivo de caso 

fortuito ou força maior que impeça a sua execução, de forma definitiva ou 

provisoriamente, a critério da CONTRATANTE; (ii) na hipótese de a CONTRATADA (a) 

ter a sua falência decretada em juízo, (b) ter plano de recuperação judicial deferido por 

juízo, (c) pedir autofalência, (d) ingressar com pedido de homologação de plano de 

recuperação extrajudicial, (e) vier a ser liquidada ou dissolvida, (f) ter título protestado 

ou débito inscrito no CADIN, cujo valor possa, a juízo da CONTRATANTE, 

comprometer a execução do Contrato e/ou (g) restar comprovado que a 

CONTRATADA possui débito trabalhista 

8.5. O Contrato poderá ser rescindido, ainda, a qualquer momento, pela 
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CONTRATANTE, e sem a incidência de ônus ou multa, mediante aviso prévio, por 

escrito, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, sem prejuízo do cumprimento 

integral das obrigações que estiverem pendentes até a data da efetiva rescisão. 

8.6. A CONTRATADA também poderá rescindir o contrato na hipótese prevista na 

cláusula anterior. Contudo, a rescisão deverá ser feita mediante aviso prévio, por 

escrito, com antecedência mínima de 90 (noventa) dias. 

8.7. Na hipótese da cláusula anterior, caso a CONTRATANTE tenha realizado 

qualquer pagamento antecipadamente à conclusão da execução do Contrato, a 

CONTRATADA ficará obrigada ao reembolso dos valores pagos, proporcionalmente à 

parcela do objeto não concluída, em até 10 (dez) dias após o encerramento da 

contratação. 

8.8. Afora as situações acima elencadas, a rescisão contratual poderá ocorrer nas 

demais situações legalmente previstas. 

8.9. Nos casos de rescisão, independentemente do motivo, os pagamentos que 

estiverem pendentes ficarão condicionados à apresentação de cópia dos recibos de 

pagamento e indenização de todos os empregados da CONTRATADA, dando total 

quitação de débitos trabalhistas, no que se refere ao Contrato. 

 

Cláusula Nona – ALTERAÇÃO CONTRATUAL 

9.1. A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, 

os acréscimos ou supressões que se fizerem até o limite de 25% (vinte e cinco por 

cento) para obras, serviços ou compras e 50% (cinquenta por cento) para reforma de 

edifício ou equipamento, do valor inicial atualizado do instrumento contratual, sempre 

mediante a lavratura de Termo Aditivo. 

 

Cláusula Décima – FISCALIZAÇÃO 

10.1. A CONTRATANTE fiscalizará a execução do objeto deste Contrato através de 

representante devidamente credenciado. 

10.2. A fiscalização, por parte da CONTRATANTE, não exime a CONTRATADA de 

sua responsabilidade quanto à perfeita execução do objeto e a observância de todos 

os preceitos legais e de boa técnica 

10.3. Toda comunicação entre a CONTRATADA e a CONTRATANTE, relacionada à 

execução do objeto, deverá ser feita por escrito ao gestor do contrato por meio do e-

mail contratos@fahece.org.br 

10.4. A CONTRATANTE reportará eventuais ocorrências/falhas na execução do 

objeto diretamente à empresa CONTRATADA, a quem competirá saná-las, na forma 

deste Contrato. 

10.5. A inobservância do disposto na cláusula anterior poderá ensejar a aplicação de 

penalidades à empresa CONTRATADA, na forma deste Contrato. 

10.6. Sempre que solicitada, a fim de possibilitar a fiscalização do cumprimento dos 

deveres da CONTRATADA como empregadora, a CONTRATADA compromete-se a 

apresentar relatório à CONTRATANTE contendo, pelo menos, os documentos 

atualizados previstos no item 3.32 deste Contrato. 

 

Cláusula Décima Primeira – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

11.1. A inexecução total ou parcial do contrato pela CONTRATADA facultará, à 

mailto:contratos@fahece.org.br
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CONTRATANTE, o direito de aplicação das seguintes penalidades, assegurados o 

contraditório e a ampla e prévia defesa, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados do 

recebimento da respectiva notificação:  

11.1.1. Advertência formalizada por meio de correspondência; 

11.1.2. Multa diária correspondente a 0,5% (zero vírgula cinco por cento) do valor total 

atualizado do contrato, enquanto perdurar a situação de inadimplência contratual; 

11.1.3. Suspensão temporária do direito de contratar com a CONTRATANTE, por até 

02 (dois) anos, sem prejuízo da aplicação de multa. 

11.1.4. Também incide na infração aludida no item 11.1.3 quem, convocado 

dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato, deixar de 

entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o 

retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou 

fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer 

fraude ou conluio. 

11.2. As multas serão cobradas por ocasião do primeiro pagamento que vier a ser 

efetuado pela CONTRATANTE após sua aplicação; 

11.3. O valor das multas não poderá ultrapassar o limite de 10% (dez por cento) do 

valor total atualizado da contratação, hipótese em que a contratação, a critério da 

CONTRATANTE, poderá ser rescindida; 

11.4. A CONTRATADA poderá recorrer da aplicação da multa, em petição motivada, 

no prazo de 05 (cinco) dias úteis a partir da data do recebimento da notificação. 

11.5. As multas deverão ser pagas imediatamente, ou serão descontadas pela 

CONTRATANTE do primeiro pagamento devido à CONTRATADA após a aplicação da 

penalidade de multa, bem como dos subsequentes, se o valor do primeiro não for 

suficiente. 

11.6. O valor da multa será corrigido monetariamente pela variação do IPCA do 

IBGE, incidindo, ainda, juros de 1% (um por cento) ao mês sobre o principal corrigido 

até a data de seu efetivo pagamento, sem prejuízo da cobrança de eventuais custas 

judiciais e honorários advocatícios. 

11.7. Caso haja descumprimento de normas de saúde e segurança do trabalho, ou 

documentos/equipamentos em desacordo com a legislação, a CONTRATADA poderá 

receber Advertência Escrita para que regularize seu erro. 

11.7.1. Se não houver correção dentro do prazo concedido pela CONTRATANTE, ou 

as violações sejam praticadas de forma reiterada, aplica-se o disposto no item 16.1. 

11.7.2. Independentemente da aplicação de sanções à CONTRATADA, faculta-se à 

CONTRATANTE a rescisão do contrato nos termos do item 8. 

 

Cláusula Décima Segunda – DISPOSIÇÕES GERAIS 

12.1. O presente contrato poderá ser alterado mediante termo aditivo. 

12.2. O não exercício de direitos previstos neste Contrato representará simples 

tolerância, não podendo ser invocado pela outra parte como novação ou renúncia de 

qualquer das suas obrigações aqui assumidas, podendo exercê-los a qualquer tempo. 

12.3. Os prazos referidos neste Contrato são contados em dias úteis, salvo 

disposição expressa, e só iniciam e vencem em dias úteis para as partes. 

12.4. Na contagem dos prazos, excluir-se-á o primeiro dia e incluir-se-á o dia do 

vencimento. 
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12.5. As hipóteses de caso fortuito ou força maior do artigo 393 do Código Civil serão 

excludentes de responsabilidade, se devidamente comprovadas. 

12.6. Quaisquer acordos, alterações, prorrogações, ajustes, pagamentos 

extraordinários, e outras adaptações ou complementações necessárias, de acordo 

com a forma do pactuado no contrato, serão impreterivelmente celebrados por aditivo. 

12.7. A falta de fiscalização não eximirá a CONTRATADA de suas responsabilidades 

contratuais, nem significará aceitação tácita por parte da CONTRATANTE. 

12.8. A CONTRATANTE se resguarda ao direito de ajuizar ação de regresso 

trabalhista contra a CONTRATADA por quaisquer danos e/ou prejuízos causados, 

direta ou indiretamente, por ação ou omissão sua ou de seus empregados, auxiliares, 

prepostos ou quaisquer terceiros, à CONTRATANTE ou a terceiros, bem como pela 

inobservância ou infração de disposições legais, regulamentos ou posturas vigentes 

em razão da execução dos serviços objeto deste contrato. 

12.9. A CONTRATADA não poderá subrogar, ceder ou de qualquer forma transferir a 

terceiros o presente contrato ou direitos e/ou obrigações dele decorrentes, sem prévia 

e expressa autorização da CONTRATANTE. 

12.10. Quaisquer despesas extraordinárias, que venham a incidir sobre os serviços, 

no decorrer da vigência do Contrato, só serão realizadas se previamente aprovadas 

pela CONTRATANTE.  

12.11. Os casos omissos serão inicialmente tratados entre as partes. 

12.12. Qualquer comunicação, envio de documento, solicitação e correspondência 

pertinente ao presente Contrato, deverá ser endereçada à Sede da FAHECE, situada 

na Rua Presidente Coutinho, n° 160, Centro, Florianópolis, SC, 88015-230, aos 

cuidados do Setor de Contratos, sob pena de não conhecimento e/ou recebimento. 

12.13. Integra e complementa o presente instrumento, para todos os fins de direito, 

obrigando as partes em todos os seus termos a coleta de preços n° XXX/20. 

 

Cláusula Décima Terceira – DO FORO 

O foro competente para dirimir questões relativas a este Contrato é a Comarca da 

Capital – Florianópolis/SC, com renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que 

seja ou venha a ser. 

 

E assim por estarem de acordo, as partes firmam o presente instrumento em duas (2) 

vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo assinadas. 

 

Florianópolis, XX de XXXXX de 2022. 

 

FAHECE – FUNDAÇÃO DE APOIO AO HEMOSC / CEPON 

CONTRATANTE 

 

 

Nononono Nonononono Nonono 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

CONTRATADA 
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HEMOSC – CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA 

INTERVENIENTE/BENEFICIÁRIO 
 

Testemunhas: 

ASS: 

Nome: 

CPF: 

ASS: 

Nome: 

CPF: 
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ANEXO V 

MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL 

(em papel timbrado da empresa ou carimbo) 

À 

FAHECE – Fundação de Apoio ao HEMOSC/CEPON 

Coleta de Preços nº XXX/2022 

 

Apresentamos a proposta para contratação de empresa especializada para prestação 

de serviços 

 

O nosso preço global é de R$......... (..........) segregado da seguinte forma: 

 

8.4.1. Hemocentro Coordenador: Florianópolis/SC Avenida Othon Gama Deça, 756 - 

Centro, Florianópolis - SC, 88015-240 

8.4.1.1. LOTE 1 – Preço por Unidade 

            Estimativa Mensal  Enxoval Hospitalar 

Item Unidade Valor Unitário Valor total 

Bandeira -   

Manta 

Microfibra(Cobertor/Colcha) 

100   

Lençol -   

Fronha -   

Travesseiro -   

Toalha -   

Jaleco 5   

8.4.1.2. LOTE 2 Preço por KG 

            Estimativa Mensal  Enxoval Hospitalar 

Item Kg Valor Unitário Valor total 

Bandeira -   

Manta 

Microfibra(Cobertor/Colcha) 

 120   

Lençol -   

Fronha -   

Travesseiro -   

Toalha -   

Jaleco 2,5   

8.4.2. Hemocentro Regional de Blumenau: Blumenau/SC Rua Theodoro Holtrup, 40 - Vila 

Nova, Blumenau - SC, 89035-300; 

8.4.2.1. Lote 3 – Preço por Unidade 

            Estimativa Mensal  Enxoval Hospitalar 

Item Unidade 
Valor 

Unitário 
Valor total 

Bandeira -   

Manta 

Microfibra(Cobertor/Colcha) 

7   
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Lençol -   

Fronha -   

Travesseiro -   

Toalha -   

Jaleco 2   

8.4.2.2. Lote 4 Preço por KG 

            Estimativa Mensal  Enxoval Hospitalar 

Item Kg 
Valor 

Unitário 
Valor total 

Bandeira -   

Manta 

Microfibra(Cobertor/Colcha) 
8,4 

  

Lençol -   

Fronha -   

Travesseiro -   

Toalha -   

Jaleco 1   

8.4.3. Hemocentro Regional de Criciúma: Criciúma/SC Av. Centenário, 1700 - Santa 

Barbara, Criciúma - SC, 88804-000; 

8.4.3.1. Lote 5 – Preço por Unidade 

            Estimativa Mensal  Enxoval Hospitalar 

Item Unidade 
Valor 

Unitário 
Valor total 

Bandeira -   

Manta 

Microfibra(Cobertor/Colcha) 

7   

Lençol 12   

Fronha -   

Travesseiro 2   

Toalha -   

Jaleco 5   

8.4.3.2. Lote 6 – Preço por KG 

            Estimativa Mensal  Enxoval Hospitalar 

Item Kg 
Valor 

Unitário 
Valor total 

Bandeira -   

Manta 

Microfibra(Cobertor/Colcha) 
8,4 

  

Lençol 6   

Fronha -   

Travesseiro 1   

Toalha -   

Jaleco 2,5   

8.4.4. Hemocentro Regional de Chapecó: Chapecó/SC R. São Leopoldo, 391 D - 

Esplanada, Chapecó - SC, 89812-530 
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8.4.4.1. Lote 7 – Preço Por Unidade 

            Estimativa Mensal  Enxoval Hospitalar 

Item Unidade 
Valor 

Unitário 
Valor total 

Bandeira 3   

Manta 

Microfibra(Cobertor/Colcha) 

46   

Lençol 36   

Fronha 20   

Travesseiro -   

Toalha -   

Jaleco 1   

8.4.4.2. Lote 8 Preço por Kg 

            Estimativa Mensal  Enxoval Hospitalar 

Item Kg 
Valor 

Unitário 
Valor total 

Bandeira 3   

Manta 

Microfibra(Cobertor/Colcha) 
55,2 

  

Lençol 18   

Fronha 4   

Travesseiro -   

Toalha -   

Jaleco 0,500   

8.4.5. Hemocentro Regional de Joinville:Joinville/SC Av. Getúlio Vargas, 198 - Centro, 

Joinville - SC, 89202-000; 

8.4.5.1. Lote 9 – Preço por Unidade 

            Estimativa Mensal  Enxoval Hospitalar 

Item Unidade 
Valor 

Unitário 
Valor total 

Bandeira -   

Manta 

Microfibra(Cobertor/Colcha) 

4   

Lençol -   

Fronha -   

Travesseiro -   

Toalha -   

Jaleco 5   

8.4.5.2. Lote 10 Preço por KG 

            Estimativa Mensal  Enxoval Hospitalar 

Item Kg 
Valor 

Unitário 
Valor total 

Bandeira -   

Manta 

Microfibra(Cobertor/Colcha) 
4,8   
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Lençol -   

Fronha -   

Travesseiro -   

Toalha -   

Jaleco 2,5   

8.4.6. Hemocentro Regional de Joaçaba: Joaçaba/SC Av. XV de Novembro, 23, Joaçaba - 

SC, 89600-000; 

8.4.6.1. Lote 11 – Preço por Unidade 

            Estimativa Mensal  Enxoval Hospitalar 

Item Unidade 
Valor 

Unitário 
Valor total 

Bandeira -   

Manta 

Microfibra(Cobertor/Colcha) 

7   

Lençol 32   

Fronha 60   

Travesseiro -   

Toalha -   

Jaleco 6   

8.4.6.2. LOTE 12 – Preço por KG 

            Estimativa Mensal  Enxoval Hospitalar 

Item Kg 
Valor 

Unitário 
Valor total 

Bandeira -   

Manta 

Microfibra(Cobertor/Colcha) 
8   

Lençol 16   

Fronha 6   

Travesseiro -   

Toalha -   

Jaleco 3   

8.4.7. Hemocentro Regional de Lages: Lages/SC R. Felipe Schmidt, 33 - Centro, Lages - 

SC, 88501-135. 

8.4.7.1. LOTE 13 – Preço por Unidade 

            Estimativa Mensal  Enxoval Hospitalar 

Item Unidade 
Valor 

Unitário 
Valor total 

Bandeira -   

Manta 

Microfibra(Cobertor/Colcha) 

4   

Lençol 4   
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Fronha 4   

Travesseiro -   

Toalha -   

Jaleco 2   

8.4.7.2. Lote 14 Preço por KG 

            Estimativa Mensal  Enxoval Hospitalar 

Item Kg 
Valor 

Unitário 
Valor total 

Bandeira -   

Manta 

Microfibra(Cobertor/Colcha) 
4,8 

  

Lençol 2   

Fronha 0,800   

Travesseiro -   

Toalha -   

Jaleco 0,400   

 

 

O prazo de validade de nossa proposta é de 60 (sessenta) dias corridos, contados da 

data de recebimento da proposta.  

Declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas na 

coleta de preços, bem como aceitamos todas as obrigações e responsabilidades 

especificadas no processo de coleta, especificamente no Termo de Referência. 

Declaramos de que os preços contidos na proposta incluem todos os custos e 

despesas, impostos e outros necessários ao cumprimento integral do objeto desta 

coleta de preço e seus anexos. 

 

Informamos os dados de nossa empresa: 

Razão Social: ____________________________________________________ 

CNPJ/MF: _______________________________________________________ 

Endereço: _______________________________________________________ 

Cidade/UF: ______________________________________________________ 

CEP: ___________________________________________________________ 

Tel/Fax: _________________________________________________________ 

Banco: ___________ Agência: _____________ C/C: _____________________ 

 

 

Dados do Representante Legal da Empresa para assinatura do Contrato: 

Nome: _______________________________________________________________ 

Endereço:_____________________________________________________________ 

CEP:_________________________________________________________________ 

Cidade/UF: __________________________________________________________ 

CPF/MF: ___________________________________________________________ 

Cargo/Função: ________________________________________________________ 

Carteira de Identidade: __________________________________________________ 

Expedido por: _________________________________________________________ 
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Naturalidade: ________________________________________________________ 

 Nacionalidade:_________________________________________________________ 

 

Local e data. 

______________________________________ 

(Representante legal) 


