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MINUTA  

PROJETO BÁSICO 

1. DO OBJETO 

1.1 Constitui objeto deste PROJETO BÁSICO a CONTRATAÇÃO 

EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO 

DE SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE ROUPAS HOSPITALARES 

MEDIANTE CESSÃO TEMPORÁRIA DE USO DE MAQUINÁRIOS E 

EQUIPAMENTOS NA MODALIDADE HOSPITALAR, para atender as 

demandas das Unidades Hospitalares subordinadas a Secretaria de Estado da 

Saúde do Amapá – SESA/AP elencadas no subitem 2.4 deste instrumento, em 

conformidade com as condições, especificações e quantitativos descritos neste 

projeto básico. 

 

2. DAS ESPECIFICAÇÕES DO SERVIÇO 

2.1 Prestação de serviços de lavanderia hospitalar envolvendo a locação de 

enxovais, higienização e esterilização em hotelaria hospitalar e cirúrgica de alta 

complexidade, reparos de peças e o processamento de roupas e tecidos em geral, 

em todas as suas etapas, inclusive de hotelaria, desde a sua utilização e o seu 

retorno às Unidades Hospitalares, em condições ideais de reuso, determinado 

nas normas técnicas, com disponibilização de insumos, tecidos e roupas, 

realização de manutenção corretiva e preventiva dos equipamentos com 

reposição total de peças, componentes e acessórios, para atender as necessidades 

das Unidades Hospitalares subordinadas a Secretaria de Estado da Saúde do 
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Amapá, em conformidade com as especificações constantes neste instrumento e 

legislação aplicável. 

2.2 Este objeto inclui a coleta e o transporte da roupa suja das Unidades 

Hospitalares até a área da Unidade de Processamento de Roupas de serviços de 

saúde para a execução dos serviços como: recebimento e lavagem da roupa suja 

na Unidade de Processamento de roupas; secagem e calandragem da roupa 

limpa; separação e transporte da roupa limpa à rouparia ou unidade do hospital 

responsável pela centralização e distribuição do enxoval aos setores das referidas 

Unidades. 

2.3 As roupas hospitalares representam todo e qualquer material de tecido utilizado 

dentro de hospitais e que necessitam passar por um processo de lavagem e 

secagem para sua reutilização. Roupas hospitalares, por exemplo, incluem 

lençóis, fronhas, cobertores, toalhas, colchas, cortinas, roupas de pacientes e 

roupas de funcionários, fraldas em tecido, campos cirúrgicos, máscaras, 

aventais, gorros, panos de limpeza entre outros. 

2.4 Os locais onde a Contratada deverá disponibilizar o enxoval, coletar a roupa suja 

e devolvê-la conforme condições estabelecidas neste instrumento são:  

ORDEM UNIDADE ENDEREÇO 

01 Hospital de Clínicas Dr. Alberto Lima – HCAL Av. FAB, 70 – Centro. Macapá-AP 

02 Hospital da Mulher Mãe Luzia – HMML Av. FAB, 81 – Central. Macapá-AP 

03 
Hospital da Criança e do Adolescente e Pronto Atendimento 

Infantil – HCA/PAI 
Av. FAB, 80 – Central. Macapá-AP 

04 Hospital de Emergência Oswaldo Cruz – HE Rua Hamilton Silva, 139 – Central. Macapá-AP 

05 Hospital Estadual de Santana – HES Rua Pedro Salvador Diniz, 187 – Santana-AP 

06 Hospital Estadual de Oiapoque - HEO Rua Presidente Kenedy, 700 – Centro. Oiapoque-AP 

07 Hospital Estadual de Laranjal do Jari – HELJ Av. Tancredo Neves, 1860. Laranjal do Jari-AP 

08 
Unidade de Pronto Atendimento 24hs Florência Sousa – 

UPA ZONA NORTE 

Av. Francisco Alves Corrêa, 1527 - Novo Horizonte. 

Macapá-AP 

09 
Unidade de Pronto Atendimento Laranjal do Jari – UPA 

LARANJAL DO JARI 
Laranjal do Jari-AP. CEP: 68.924-000 
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2.5 No caso de utilização do espaço Intra-Hospitalar pertencente às unidades do 

HCAL, HELAJA e HEO, a cessão temporária das máquinas de posse da 

Secretaria de Estado da Saúde e equipamentos poderão ser utilizados no espaço 

físico próprio, e todo e qualquer serviço de adaptação, reparo e readequação 

poderão ser feitos, se necessário, nas atuais Centrais de Processamento de 

Roupas Hospitalares das unidades mencionadas acima por conta da contratada, 

além do que, todo custo fixo ou variável inerente a prestação dos serviços 

contratados ocorrerá por conta da contratada, tais como energia, água, 

manutenção preventiva e corretiva, reparos e instalações. 

 

3. DA JUSTIFICATIVA 

3.1 A execução do serviço em tela atenderá as necessidades das Unidades 

Hospitalares subordinadas à Secretaria de Estado da Saúde – SESA/AP, diante 

da inexistência no quadro funcional de servidores com a atribuição de executar  

serviço que possui natureza de caráter essencial para o bom andamento das 

atividades assistenciais das Unidades, como forma de evitar a descontinuidade 

das ações desenvolvidas. 

3.2 O serviço a ser contratado enquadra nos pressupostos do Decreto nº. 9.507/18, 

caracterizando-se como atividade material acessória, instrumental ou 

complementar à área de competência legal da Secretaria, sendo imprescindível 

10 
Centro de Referência em Práticas Integrativas e 

Complementares em Saúde – CERPIS 
Av. FAB, 849 – Central. Macapá-AP 

11 Centro de Referência em Doenças Tropicais – CRDT Rua Professor Tostes, 2212 – Central. Macapá-AP 

12 Centro de Especialidades Odontológicas – CEO Av. Duque de Caixas – Santa Rita. Macapá-AP 

13 
Centro de Atenção Psicossocial para Álcool e Drogas – 

CAPS-AD 
Av. Cora de Carvalho, 1731. Santa Rita. Macapá-AP 

14 
Centro de Atenção Psicossocial Tratamento Mental – CAPS-

III 

Av. Marcílio Dias, 1395- Jesus de Nazaré. Macapá-

AP 

15 Centro de Atenção Psicossocial Infanto Juvenil – CAPS IJ 
Rua Redenção, 432 – Jardim Marco Zero, Macapá-

AP 

16 Policlínica da UNIFAP Rua Amadeu Gama, 1385-1413 – Zerão. Macapá-AP 
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para a promover o bem-estar, e a segurança de pacientes e profissionais, 

garantindo enxoval saudável e sem riscos, apropriado para o uso com conforto e 

proteção de pacientes e de profissionais que dependem do mesmo para a 

realização das atividades desenvolvidas em ambiente hospitalar.  

3.3 A Unidade de Processamento tem o objetivo de transformar toda a roupa suja ou 

contaminada utilizada nas unidades hospitalares em roupas limpas, higienizadas, 

esterilizadas e aptas ao reuso. Este processo é extremamente importante para o 

bom funcionamento das unidades em relação à assistência direta ou indireta 

prestada ao paciente. O processamento das roupas dentro ou fora dos hospitais 

deve ser dirigido de forma que a roupa não represente um veículo de infecção, 

contaminação ou mesmo irritação aos pacientes e trabalhadores. 

3.4 A contratação pretendida tem sido a melhor alternativa para o imediato 

atendimento da necessidade de suprimento do serviço, por oferecer vantagem 

econômica e financeira, dentro do que rege o princípio da economicidade, 

tornando a gestão hospitalar menos complexa do ponto de vista da administração 

de pessoal, aquisição dos recursos materiais e manutenção de máquinas e 

equipamentos quando este compromisso é atribuído a uma empresa do ramo de 

lavanderia hospitalar. 

3.5 Têm-se, ainda, os riscos empresariais que envolvem a prestação dos serviços 

desta natureza, incluindo o custo com pessoal (rescisão, reposição, folgas, 

ausências), entre outras obrigações como: custo de armazenamento e perdas de 

roupas hospitalares, produtos saneantes, limpeza e químicos necessários ao 

processamento das roupas hospitalares, suportados integralmente pela empresa 

prestadora de serviços o que torna o serviço menos impactante sobre os custos 

diretos da Administração. 

3.6 A Contratação emergencial de Empresa Especializada para realização de serviço 

de processamento de roupa hospitalar atenderá todas as Unidades Hospitalares 

que necessitarem de tal serviço, tendo como finalidade a prestação continuada de 

fornecimento de roupas hospitalares de forma regular e ininterrupta; 

3.7 Os serviços objetos desta contratação têm natureza comum, considerado pela sua 

essencialidade, visando atender à necessidade pública de forma permanente e 
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contínua, por mais de um exercício financeiro, assegurando a integridade do 

patrimônio público ou o funcionamento das atividades finalísticas desta 

Secretaria de Estado da Saúde, de modo que sua interrupção pode comprometer 

a execução das atividades relacionadas à saúde. 

3.8 A contratação pretendida é um serviço de natureza contínua, pois se caracteriza 

pela essencialidade em assegurar o fornecimento consecutivo e permanente, de 

modo que sua interrupção pode comprometer as atividades dependentes e 

consequentemente o descumprimento da missão institucional do órgão ou 

entidade Pública, podendo provocar danos aos usuários do SUS e, comprometer 

a qualidade da assistência hospitalar. Dessa forma, o objeto do presente 

instrumento enquadra-se perfeitamente no conceito de serviço contínuo e 

essencial previsto na da NR nº 05/2017, art. 15; 

3.9 A presente contratação objetiva manter a continuidade da prestação do serviço, 

vez que estão sendo efetuados os atos pertinentes para a contratualização regular 

do serviço em tela, e na presente data a prestação do serviço está sendo mantida 

com pagamento por Termo de Ajustamento de Conduta – TAC, condição que se 

busca resolver por meio da presente contratação emergencial. 

3.10 Portanto justifica-se a presente contratação emergencial por tratar-se de 

serviço de natureza contínua e essencial às atividades desenvolvidas nas 

unidades de saúde do Estado do Amapá, que contribui na prestação de 

assistência hospitalar de modo a garantir adequado, integral e satisfatório 

atendimento aos usuários do SUS.  

 

4. DA METODOLOGIA DE AQUISIÇÃO DO OBJETO 

4.1 A aquisição do objeto deste instrumento dar-se-á através de DISPENSA DE 

LICITAÇÃO com fundamento no inciso IV do art. 24 da Lei Federal n° 

8.666/93, in verbis: 

“Art. 24. É dispensável a licitação: 

IV – nos casos de emergência ou de calamidade 

pública, quando caracteriza urgência de 

atendimento de situação que possa ocasionar 
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prejuízo ou comprometer a segurança das pessoas, 

obras, serviços, equipamentos e outros bens, 

públicos ou particulares, e somente para os bens 

necessários ao atendimento da situação emergencial 

ou calamitosa e para as parcelas de obras e serviços 

que possam ser concluídas no prazo máximo de 180 

(cento e oitenta) dias consecutivos e ininterruptos, 

contados da ocorrência da emergência ou 

calamidade, vedada a prorrogação dos respectivos 

contratos.” 

4.2 A licitação será do TIPO MENOR PREÇO GLOBAL, e a forma de 

adjudicação será POR LOTE, tendo em vista que as Unidades Hospitalares 

foram agrupadas em lotes de acordo com a localização das Centrais de 

Processamento para favorecer uma maior economia de escala. 

 

5. LEGISLAÇÃO PERTINENTE AO OBJETO 

✓ Resolução ANVISA RDC nº. 306, de 07 de dezembro de 2004;  

✓ Observar a portaria nº. 15, de 23 de agosto de 1986;  

✓ Resolução RDC nº. 14, de 28 de fevereiro de 2007 e suas atualizações; 

Resolução CONAMA nº. 358, de 29/04/2005;  

✓ Manual de Processamento de Artigos e Superfícies em Estabelecimentos 

de Saúde – MS/Brasília, 1994.  

✓ Portaria nº. 2616, de 12/05/1998;  

✓ Resolução CONAMA nº. 283, de 12 de junho de 2001;  

✓ RDC/ANVISA nº. 50, de 21 de fevereiro de 2002;  

✓ RDC/ANVISA nº. 189, de 18 de julho de 2003; 

✓ Manual de Processamento de Roupas de Serviços de Saúde: Prevenção e 

controle de riscos 2009 da ANVISA; 

✓ RDC/ANVISA nº 06/2012. 

 

6 DOS CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL 
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6.1 Esta contratação observará as orientações e normas voltadas para a sustentabilidade 

ambiental, prevendo, inclusive, as recomendações quanto à responsabilidade da 

Contratada. Para tanto, a Contratada deverá adotar as seguintes práticas de 

sustentabilidade na execução dos serviços, quando couber: 

6.1.1 Que os materiais utilizados na prestação do serviço sejam constituídos, no todo ou 

em parte, por material reciclado, atóxico, biodegradável, conforme ABNT NBR – 

15448-1 e 15448-2; 3.4.1.5. Que sejam observados os requisitos ambientais para 

obtenção de certificação do Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e 

Qualidade Industrial – INMETRO como produtos sustentáveis ou de maior impacto 

ambiental em relação aos seus similares;  

6.1.2 Do uso racional da Água  

6.1.2.1 Em caso de a Contratada optar por utilizar as Centrais de Processamento 

nas dependências das unidades mencionadas no Item 2.5 deste 

Instrumento, a Contratada terá que: 

a. Capacitar todo seu pessoal quanto ao uso racional da água. 

b.  Adotar medidas para evitar o desperdício de água tratada em todas as 

fases do serviço contratado.  

c. Colaborar com as medidas de redução de consumo e uso racional da água, 

cujos encarregados devem atuar como facilitadores das mudanças de 

comportamento de empregados da CONTRATADA.  

d. Sempre que adequado e necessário, a CONTRATADA deverá utilizar-se 

de equipamento de limpeza com jatos de vapor de água saturada sob 

pressão. Trata-se de alternativa de inovação tecnológica cuja utilização 

será precedida de avaliação pelo CONTRATANTE das vantagens e 

desvantagens. Em caso de utilização de lavadoras, sempre adotar as de 

pressão com vazão máxima de 360 litros/hora.  

e. Manter critérios especiais e privilegiados para aquisição e uso de 

equipamentos e complementos que promovam a redução do consumo de 

água.  

6.1.3 Do uso racional da Energia Elétrica 
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6.1.3.1 Em caso de a Contratada optar por utilizar as Centrais de Processamento 

nas dependências das unidades mencionadas no Item 2.6 deste 

Instrumento, a Contratada terá que: 

a. Manter critérios especiais e privilegiados para aquisição de produtos e 

equipamentos que apresentem eficiência energética e redução de consumo.  

b. Comunicar à CONTRATANTE sobre equipamentos com mau 

funcionamento ou danificados como lâmpadas queimadas ou piscando, 

zumbido excessivo em reatores de luminárias e mau funcionamento de 

instalações energizadas, e apresentar o descritivo de condutas a serem 

adotadas pela CONTRATADA para a resolução do problema.  

c. Sugerir à CONTRATANTE locais e medidas que tenham a possibilidade 

de redução do consumo de energia, tais como: desligamento de sistemas de 

iluminação, instalação de interruptores, instalação de sensores de presença, 

rebaixamento de luminárias etc. 

d. Verificar se existem vazamentos de vapor ou ar nos equipamentos, sistema 

de proteção elétrica e as condições de segurança de extensões elétricas.  

e. Realizar verificações e, se for o caso, manutenções periódicas nos seus 

aparelhos e equipamentos elétricos.  

f. Repassar a seus empregados todas as orientações referentes à redução do 

consumo de energia.  

6.1.4 Dos produtos de lavagem e Saneantes Domissanitários 

6.1.4.1 Utilizar racionalmente os produtos adotados, cuja aplicação nos serviços 

deverá observar regra basilar de menor toxidade e livre de corantes.  

6.1.4.2 Manter critérios de qualificação de fornecedores levando em 

consideração as ações ambientais por estes realizadas.  

6.1.4.3 Respeite as Normas Brasileiras (NBR) publicadas pela Associação 

Brasileira de Normas Técnicas sobre resíduos líquidos;  

6.1.4.4 Comprovação dos registros dos produtos ou da notificação ou dispensa 

do registro, no Ministério da Saúde/ANVISA, devendo constar a validade 

(dia/mês/ano) 
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7 DA CESSÃO TEMPORÁRIA DE MAQUINÁRIO E EQUIPAMENTOS 

7.1 A cessão dos equipamentos proporciona benefícios a Administração, como: 

Acesso a equipamentos modernos, novas tecnologias e consequente redução de 

despesas com os custos gerados pelas atividades de manutenção, ficando a 

responsabilidade para a empresa contratada de realizar as manutenções 

preventivas e corretivas de forma programada, o que minimiza os gastos para a 

Administração. 

7.2 Os equipamentos instalados nas centrais de processamento das unidades 

conforme o item 2.5 deste instrumento são aparelhos que irão auxiliar nas várias 

etapas do processamento de roupas, sem os quais se torna impossível seu efetivo 

funcionamento.  

7.3 Considerando que é de suma importância o planejamento para a instalação e 

manutenção desses equipamentos em uma unidade de processamento de roupas 

hospitalares, a manutenção deve obedecer a critérios rigorosos de controle de 

qualidade, avaliando-se sempre as instalações já existentes e as futuras 

necessidades, sendo necessário verificar as especificações de fabricação, 

instalação, níveis de ruído e segurança presentes em normas, além das 

recomendações do fabricante. 

 

8 DO QUANTITATIVO DE ENXOVAL 

8.1 Os quantitativos previstos neste Projeto Básico foram definidos mediante vistoria 

da equipe técnica da Superintendência de Assistência à Saúde – SAS/SESA 

designados por meio de portaria para levantamento das necessidades existentes 

junto às Unidades de Saúde subordinadas a esta Secretaria, com os relatórios de 

visita técnica e com ciência da diretoria e fiscal de cada unidade juntamente com 

a equipe técnica da SAS/SESA. 

8.2 O cálculo do peso de roupa (constante no Anexo I) a ser processada foi estimado 

utilizando-se a seguinte fórmula constante no Manual de Processamento de 

Roupas de Serviços de Saúde: Prevenção e Controle de Riscos – ANVISA, 2009. 

 

N° de leitos x Carga de Roupa (Kg/leito/dia) x 7 (dias) 

_____________________________________________       = Kg/dia 

Jornada de trabalho (dias/semana) 

 

 

9 DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

9.1 A prestação dos serviços de processamento de roupas hospitalares envolverá 

todas as etapas do processo de higienização das roupas, conforme Manual de 

Processamento de Roupas de Serviços de Saúde: Prevenção e Controle de Riscos 
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(ANVISA, 2009) e RDC nº 06/2012, desde a coleta das roupas sujas nas unidades 

geradoras, transporte da roupa suja, recebimento, classificação, lavagem, secagem 

e calandragem, separação e classificação, reparo das peças, até a distribuição 

destas, devidamente processadas, nos setores das Unidades. 

9.1.1 Entenda-se como processamento, o ciclo completo da lavagem, incluindo a 

pesagem e a separação prévia das roupas, a pré-lavagem e a lavagem, 

obedecidas às especificações dos enxagues, o alvejamento, a desinfecção, a 

acidulação, o amaciamento, a secagem, a revisão e a reposição sempre que 

houver dano, a passagem, a dobradura, o empacotamento das peças 

separadas por tipos, tamanhos, pacotes, e qualquer outra etapa necessária ao 

fornecimento das roupas em perfeitas condições de uso e maior facilidade de 

utilização pelos usuários. 

9.1.2 Conforme o Manual de Processamento de Roupas em Serviços de Saúde: 

Prevenção e Controle de Riscos (ANVISA, 2009), a estimativa da 

quantidade de roupas a serem processadas está descrita em Kg de roupa 

processada x dia x leitos x especificidade da instituição em que cada unidade 

se encontra contemplada neste instrumento. 

9.2 As especificações da rouparia hospitalar (enxoval) necessária estão descritas no 

Anexo II deste instrumento. 

9.2.1 A Contratada será responsável por estabelecer e submeter à CCIH – 

Comissão de Controle de Infecção Hospitalar das Unidades os fluxogramas 

de atendimento, apresentados no certame, de acordo com a especificidade e 

engenharia clínica da unidade de saúde contemplada, onde devem constar 

horários, rotas de roupa suja e roupa limpa, bem como outras informações 

acerca da execução dos serviços. 

9.3 Nas Unidades não hospitalares (onde não há unidade de internação), os 

quantitativos de roupa a serem processadas devem estar descritas no rol ou 

fluxogramas de atendimento. 

9.4 A contratada deverá utilizar estritamente os procedimentos e os processos 

preconizados pelo Manual de Processamento de Roupas de Serviços de Saúde: 

Prevenção e Controle de Risco, 2009 da ANVISA, RDC N° 06/2012, bem como 



 
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE 

SUPERINTENDÊNCIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE 
PRODOC: 300101.0077.2969.0129/2021 

 

Parte integrante do Projeto Básico para contratação emergencial do serviço de lavanderia hospitalar 
 

pelas recomendações da CCIH – Comissão de Controle de Infecção Hospitalar 

das Unidades da SESA ou chefia das unidades que não possuírem CCIH. 

9.5 A CONTRATADA é responsável pelo mapa de tráfego na coleta das roupas 

contaminadas diariamente, de modo a evitar a contaminação cruzada dos outros 

serviços, em todas as unidades de atendimento e em horários a serem 

estabelecidos pelas unidades, de forma a cobrir a necessidade de roupas limpas e 

das roupas cirúrgicas esterilizadas, inclusive aos finais de semana e feriados. 

9.6 Para os produtos químicos a serem empregados nos processamentos, suas 

propriedades e composição química deverão ser comprovadas mediante 

apresentação de cópia dos certificados de registro na ANVISA no ato licitatório. 

9.6.1 Deve-se levar em conta ainda: a racionalização do uso de substâncias 

potencialmente tóxicas ou poluentes; a substituição de substâncias tóxicas 

por outras atóxicas ou de menor toxicidade; racionalização no consumo de 

energia elétrica e água; o treinamento e capacitação periódicos dos 

empregados sobre boas práticas e manipulação de produtos químicos e 

cuidados para evitar acidentes com materiais perfuro cortantes e 

instrumentos médicos, como agulhas e bisturis. 

9.6.2 Os custos advindos do consumo de produtos químicos e de todos os insumos 

do processamento das roupas serão de responsabilidade da CONTRATADA. 

9.6.3  Em caso de a Contratada optar por utilizar as Centrais de Processamento nas 

dependências das unidades mencionadas no Item 2.5 deste instrumento, 

todos os custos inerentes a integralidade da prestação do serviço tais como 

energia e água serão de responsabilidade da CONTRATADA. 

9.7 De acordo com o roteiro de inspeção da ANVISA para Central de Processamento 

de Roupas de Serviços de Saúde, a CONTRATADA deve manter o Manual de 

Normas e Rotinas padronizado e atualizado para execução do contrato, devendo 

estar registrado e disponível para consulta interna e in loco na unidade da 

CONTRATADA para fiscalização da CONTRATANTE. 

9.8 A Contratada deverá fornecer o enxoval de acordo com padronização definida 

pela Contratante, em condições ideais de uso e em quantidade suficiente para 

garantir o atendimento às necessidades deste último, cabendo à Contratada 
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gerenciar a necessidade diária de roupa processada para que não ocorram faltas, 

podendo ser alterada periodicamente com base no consumo médio de roupas 

utilizadas; 

9.9 Em qualquer circunstância, a disponibilidade diária mínima de peças do enxoval 

deverá ser: 

• 01 (um) conjunto ou peça em uso; 

• 01 (um) conjunto ou peça em fase de processamento; 

• 01 (um) conjunto ou peça suja; 

• 01(um) conjunto ou peça na rouparia da Unidade. 

 

9.10 O controle, a coleta e distribuição do enxoval nos setores das Unidades deverão 

ser realizados por colaborados da Contratada, devidamente treinados, 

uniformizados e equipados com EPI’s, conforme legislação vigente, em 

quantidade adequada à necessidade de cada Unidade Geradora; 

9.11 Os prestadores de serviço à disposição do serviço de Rouparia serão responsáveis 

por recolher, separar, entregar, guardar, controlar e manusear a roupa hospitalar, 

contemplando todos os setores/andares das Unidades; 

9.12 Os colaboradores da contratada colocados à disposição das Unidades Hospitalares 

para o controle, coleta e distribuição do enxoval na Unidade de rouparia deverão 

possuir idade mínima de 18 (dezoito) anos e escolaridade mínima correspondente 

ao ensino fundamental completo; 

9.13 As atividades de controle, coleta e distribuição de enxoval deverão ser 

desenvolvidas em regime de plantão, 07 (sete) dias por semana, inclusive nos 

finais de semana e feriados, em horários a serem estabelecidos pela Contratante, 

de modo a garantir a continuidade do serviço; 

9.14 A coleta e entrega do enxoval deverão ser realizados de acordo com a 

periodicidade e horários pré-estabelecidos pela Contratante, de forma a cobrir a 

necessidade de roupas limpas; 

9.15 Em relação à esterilização da hotelaria cirúrgica: 

9.15.1 Conforme o manual de processamento de roupas de serviços de saúde 

prevenção e controle de riscos, o processamento normal da roupa não resulta 

em eliminação total dos micro-organismos, especialmente em suas formas 
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esporuladas, consequentemente, as roupas que serão utilizadas em 

procedimentos cirúrgicos ou procedimentos que exijam técnica asséptica 

devem ser submetidas a esterilizarão após sua lavagem; 

9.15.2 De acordo com o manual de processamento de roupas de serviços de saúde 

prevenção e controle de riscos, não há necessidade de esterilização apenas as 

roupas utilizadas por recém-nascidos; 

9.15.3 Nos itens submetidos à esterilização, tais como: os pacotes cirúrgicos, 

capotes, campos, compressas cirúrgicas e outros itens têxteis necessários 

para realização de procedimentos cirúrgicos, de acordo com o manual de 

processamento de roupas de serviços de saúde prevenção e controle de 

riscos, não poderão ser submetidas à calandragem ou à passadoria a ferro; 

9.15.4 Em relação aos itens destinados ao processo de esterilização conforme o 

item 9.15.3 estes instrumentos deverão ser entregues diretamente ao Centro 

de Material e Esterilização – CME das unidades hospitalares, de acordo com 

o quantitativo solicitado pelo Responsável Técnico das CME’s. 

9.16 Os serviços de lavanderia compreenderão: 

9.16.1 Coleta da roupa suja nos setores das unidades: 

9.16.1.1 A coleta da roupa suja nos setores de cada Unidade será realizada por 

colaboradores da CONTRATADA devidamente treinados, uniformizados 

e equipados com os EPI’s – Equipamentos de Proteção Individual; 

9.16.1.2 Os colaboradores da CONTRATADA que fazem a coleta da roupa suja 

devem usar aventais de borracha, luvas de borracha cobrindo os braços, 

gorros, proteções oculares, botas e máscaras com filtro; 

9.16.1.3 A coleta será feita com a utilização de carrinhos tipo contêiner com 

tampa, lavável, com dreno para eliminação de líquidos e devidamente 

identificado, os quais não devem servir à distribuição de roupas limpas; 

9.16.1.4 As roupas retiradas diariamente deverão ser devidamente 

acondicionadas, conforme normas de biossegurança sob supervisão da 

C.C.I.H. – Comissão de Controle de Infecção Hospitalar; 

9.16.1.5 Os sacos tipo hamper devem ser identificados de acordo com a Unidade 

Geradora, com o objetivo de identificar problemas setoriais com o manejo 
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das roupas e providenciar a devolução de objetos/resíduos sólidos de 

saúde, quando encontrados. 

9.16.1.6 A periodicidade de retirada da roupa suja deverá ser de no mínimo 02 

(duas) vezes ao dia, em horário estabelecido pela CONTRATANTE ou em 

outra periodicidade estabelecida, de forma a cobrir a necessidade de roupas 

limpas, inclusive aos sábados, domingos e feriados, resguardando-se 

retiradas extraordinárias em casos de urgência/emergência, solicitadas pela 

CONTRATANTE; 

9.16.1.7 O transporte da roupa suja nas dependências das unidades hospitalares 

deverá ser feito por meio da “rota de roupa suja”, determinado pela 

CONTRATANTE, observando-se que em hipótese alguma haja 

cruzamento com maior fluxo de pessoas, roupas limpas, medicamentos e 

refeições; 

9.16.1.8 A Contratada deverá realizar registro de ocorrências de instrumentais 

cirúrgicos, perfuro cortantes, resíduos e outros utensílios encontrados junto 

às roupas, recolher e identificar devidamente com o setor de rouparia, data 

e horário da coleta da roupa, de forma que permitam a correção do 

processo de trabalho pela área assistencial; 

9.16.1.9 A roupa deverá ser acondicionada no expurgo de roupa suja – local a ser 

reservado nas Unidades Hospitalares para se proceder com a pesagem 

conforme especificado no subitem a seguir. 

9.16.2 Pesagem e retirada da roupa suja: 

9.16.2.1 O controle da roupa suja será efetuado pelo funcionário designado pela 

Contratante em conjunto com a Contratada, procedendo-se com a pesagem 

da roupa suja no expurgo de roupa suja localizado nas dependências da 

Contratante, em balança digital. 

9.16.2.2 A balança digital “tipo plataforma” deverá ser disponibilizada pela 

CONTRATADA (podendo ser móvel), bem como a calibração, 

manutenção preventiva e corretiva, com laudo de aferição válido por seis 

meses emitido por empresa especializada do ramo, sem ônus para a 

Contratante; 
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9.16.2.3 Deverá ser elaborado relatório de controle diário pela Contratada, 

informando o peso da roupa suja retirada em quilograma (kg). Este 

relatório deve ter número de sacos recolhidos, o peso total dos mesmos, o 

peso total da roupa suja retirada no dia, em Kg, a anotação das ocorrências, 

se houver e demais informações relevantes. Este relatório deverá ser 

aprovado pelo funcionário da Contratante; 

9.16.2.4 O relatório de controle diário deverá ser aprovado pelo funcionário da 

Contratante e, ao final de cada período, as informações deverão ser 

consolidadas em um relatório mensal realizado pelo Fiscal do contrato; 

9.16.2.5 Os relatórios serão emitidos em 02 (duas) vias datadas, conferidas e 

assinadas pelos responsáveis da Contratada e da Contratante. Uma das vias 

deverá ficar com o responsável da Contratante; 

9.16.2.6 Caso existam divergências entre as quantidades de roupas apuradas pela 

Contratante e pela Contratada, utilizar-se-á aquela apurada pela 

Contratante para efeitos atesto de serviço prestado. 

9.16.3 Transporte da Roupa suja: 

9.16.3.1 O transporte da roupa suja da Contratante até as dependências da 

Unidade de Processamento deverá ser feito por veículo adequado 

devidamente adaptado à natureza da carga; 

9.16.3.2 A Contratada tem a obrigação de manter o veículo em bom estado e 

realizar a manutenção preventiva e corretiva que se julgue necessária para 

o bom funcionamento do mesmo e para a prevenção de potenciais 

acidentes; 

9.16.3.3 A Contratada deverá possuir veículo fechado, envolvendo veículos 

distintos com acesso independentes, para separar a roupa limpa da roupa 

suja, devidamente identificados. 

9.16.3.4  Sempre que houver extravasamento de matéria orgânica nas superfícies 

do veículo de transporte recomenda-se imediatamente retirar o excesso 

com papel ou material absorvente, em seguida realizar a higienização da 

superfície. 
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9.16.3.5 O motorista do veículo de transporte das roupas deverá possuir Carteira 

Nacional de Habilitação compatível com o veículo de transporte destinado 

ao serviço; 

9.16.3.6 A Contratada deverá disponibilizar a Contratante o Procedimento 

Operacional Padronizado (POP) de Higienização dos veículos de 

transporte e carros gaiola, bem como a relação de saneantes utilizados nos 

primeiros 30 (trinta) dias de execução do contrato; 

9.16.3.7 O Procedimento Operacional Padronizado (POP) de higienização dos 

veículos de transporte e carros gaiola deverá ser submetido à aprovação da 

Comissão de Controle de Infecção Hospitalar (CCIH) das referidas 

Unidades. 

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

9.16.4.1 O recebimento e o acondicionamento da roupa suja na lavanderia devem 

obedecer aos procedimentos constantes no Manual de Processamento de 

Roupas de Serviços de Saúde: Prevenção e Controle de Risco (ANVISA, 

2009); 

9.16.4.2 A roupa suja deverá ser separada seguindo critérios e técnicas 

estabelecidos de acordo com o tipo de tecido e tipo de sujidade. Para 

diminuir a contaminação dos profissionais e do ambiente, a roupa suja 

deverá ser manipulada o mínimo possível. Além disso, para evitar 

acidentes com objetos perfurocortantes inadvertidamente coletados, é 

recomendável puxar as roupas pelas pontas, cuidadosamente, sem apertar 

nem recolher várias peças de uma vez; 

9.16.4.3 O funcionário que faz a separação da roupa deve usar os EPI’s 

(Equipamentos de Proteção Individual) conforme determina o Manual de 

Processamento de Roupas de Serviço de Saúde: Prevenção e Controle de 

Risco da ANVISA (2009); 

9.16.4.4 Localizar e retirar objetos estranhos que possam estar junto com a roupa, 

segregar o material, acondicionar em recipiente próprio com rótulo 

contendo: identificação do material e do serviço de saúde gerador, e 
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encaminhar para a unidade de origem desses materiais para que seja feita a 

segregação e acondicionamento do resíduo de acordo com a classificação. 

9.16.5 Lavagem das Roupas 

9.16.5.1 No processo de lavagem da roupa suja, a Contratada deverá utilizar o 

processo preconizado pela CCIH da unidade e no Manual de 

Processamento de Roupas de Serviços de Saúde: Prevenção e controle de 

risco (ANVISA, 2009); 

9.16.5.2 Os custos advindos do consumo de produtos químicos e demais insumos 

do processo de lavagem são de responsabilidade da Contratada; 

9.16.5.3 As dosagens dos produtos a serem utilizados deverão seguir 

rigorosamente as instruções do fabricante, visando à garantia do serviço 

executado, por meio de dosadores automatizados ou computadorizados; 

9.16.5.4 Um ciclo completo de lavagem de roupa com sujidade pesada e super 

pesada deve incluir: umectação, enxague inicial, pré-lavagem, lavagem, 

alvejamento, enxagues, acidulação e amaciamento; 

9.16.5.5 A roupa com sujidade leve será liberada das primeiras etapas do 

processamento, quais sejam: umectação, primeiros enxagues e pré-

lavagem, sendo seu ciclo iniciado já na etapa de lavagem; 

9.16.5.6 Para os produtos químicos/saneantes a serem utilizados nos 

processamentos, suas propriedades e composição química deverão ser 

comprovadas mediante apresentação de cópia reprográfica autenticada, 

frente e verso, do certificado de registro dos mesmos junto à Agência 

Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, sendo que a qualidade do 

produto deverá manter o padrão de cor ou de brancura e resistências dos 

tecidos que serão testados a cada 60 (sessenta) dias, devendo ainda 

pertencerem a um mesmo fabricante e mesma linha; 

9.16.5.7 A Contratada deverá apresentar, no ato da assinatura do contrato, as 

Fichas de Informações de Segurança de Produto Químico – FISPQ de 

todos os produtos químicos a serem utilizados; 

9.16.5.8 As programações do processamento por grau de sujidade e tipo de tecido 

devem ser realizadas por responsável técnico farmacêutico ou químico, o 
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mesmo poderá ser funcionário da Contratada ou do seu fornecedor de 

produtos utilizados no processamento das roupas; 

9.16.5.9 A Contratada deverá apresentar, separadamente, as formulações do 

processo de lavagem, descrevendo a operação (dosagem dos produtos, 

tempo de lavagem e temperatura da água) dos procedimentos a serem 

realizados para: sujeira pesada (sangue, fezes, pomada, etc.); sujeira leve 

(sem presença de secreções), retirada de manchas (líquidas e orgânicas); 

9.16.5.10 A lavagem da roupa hospitalar terá tratamento técnico específico, 

sendo vedado o uso de produtos químicos corrosivos e observando-se com 

rigor a classificação abaixo: 

Classificação elaborada de acordo com o Manual de Processamento de Roupas de Serviços de Saúde: Prevenção e Controle 

de Risco (ANVISA, 2009). 

✓ Deverá ser emitido relatório diário de pesagem das roupas e a carga da máquina 

em cada processamento; 

✓ As roupas sem condições de uso (danificadas, poluídas, manchadas, 

transparentes) deverão ser retiradas de circulação; 

✓ Terminadas as operações de recepção, separação, pesagem e lavagem, toda área 

suja deve ser desinfetada e lavada diariamente. 

9.16.5.11 Os procedimentos de higienização e desinfecção das roupas serão 

realizados simultaneamente, utilizando-se de água fria e quente, com 

aplicação de produtos adequados a cada ciclo; 

9.16.5.12 Os produtos saneantes utilizados serão da linha líquida: 

• Desincrustante alcalino; 

• Detergente; 

• Alvejante; 

• Acidulante/neutralizador; 

• Amaciante. 

Classificação Tipo de sujidade Tipo de roupa 

Superpesada ou contaminada 
Grande quantidade de sangue, 

fluídos corpóreos e medicamentos. 
Compressas, roupas contaminadas. 

Pesada 
Com presença de sangue, fluídos 

corpóreos e medicamentos. 

Roupa cirúrgica, campo cirúrgico, 

lençóis, fronhas, toalhas de banho, 

camisolas. 

Leve Suor, poeira e assemelhados. 
Lençóis, fronhas, toalhas de banho, 

camisolas, cobertores. 
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9.16.5.13 Estabelece-se que nos procedimentos de higienização e 

desinfecção de roupas sejam utilizados maquinários dotados de dosadores 

automáticos, capazes de garantir que o processamento de desinfecção e 

higienização seja preciso e controlado. 

✓ É vedada a variação de marcas num mesmo processo. Havendo 

necessidade de troca ou substituição, toda linha deverá ser substituída, de 

forma a garantir a segurança do processo; 

✓ Para higienização e lavagem das mãos utilizar água, sabão e álcool gel 

com glicerina a 2% e uso de álcool a 70% para superfícies formicadas e 

metais. 

9.16.5.14 Deverão ser observados no processamento das roupas os 

seguintes procedimentos: 

a) Não iniciar o processo de lavagem com água quente; 

b) Não passar a ferro ou na calandra roupas e campos cirúrgicos. As demais 

peças que não são esterilizadas deverão ser passadas. 

9.16.6 Secagem, calandragem, prensagem e/ou passadoria da roupa limpa: 

9.16.6.1 A roupa deverá ser secada com a utilização de equipamentos que melhor 

se adaptem ao tipo de roupa e estrutura do tecido; 

9.16.6.2 Toda roupa limpa deverá ser calandrada ou prensada a vapor, à exceção 

das felpudas e roupas cirúrgicas que deverão ser entregues dobradas 

tecnicamente; 

9.16.6.3 As roupas cirúrgicas, de Hemodinâmica e Odontologia (aventais, campos 

e campos de esterilização) não poderão ser calandradas e/ou passadas. As 

mesmas deverão ser dobradas e empacotadas com o mínimo de 

manipulação possível, prontas para o processo de esterilização, conforme 

orientações da Contratante. 

9.16.7 Reparo e reaproveitamento de peças danificadas: 

9.16.7.1 As peças com pequenas avarias, mas ainda dentro do padrão de 

aceitabilidade definido pela Contratante, poderão reparadas sem que o 

reparo ocasione perda do padrão das peças ou diminuição da qualidade do 

produto. 
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9.16.7.2 As peças que não se apresentarem de acordo com os padrões aceitos pela 

Contratante serão consideradas excluídas, devendo a Contratada proceder 

com a baixa e reposição automática, de forma a garantir e manter as 

quantidades de enxoval contratadas, suficientes para utilização pela 

Contratante; 

9.16.7.3 Eventuais reparos no enxoval devem ser efetuados pela Contratada e 

peças reparadas devem guardar características que garantam a qualidade do 

procedimento assistencial em que serão utilizadas. 

9.16.7.4 As roupas que forem submetidas a reparos devem passar por novo 

processo de lavagem antes de serem enviadas às Unidades. 

9.16.8 Separação e embalagem das roupas limpas: 

9.16.8.1 Na fase final do processamento das roupas, estas devem ser dobradas e 

embaladas com material plástico, transparente e descartável, separadas por 

tipo de peça, rotuladas e acompanhadas de rol, de forma a preservar a 

qualidade e higiene dos produtos entregues e evitar contaminações e 

umidade; 

9.16.8.2 Os custos com embalagens são de responsabilidade da Contratada; 

9.16.8.3 As dobraduras do enxoval deverão ser realizadas de acordo com as 

especificações da Contratante, de forma a atender suas rotinas de serviço. 

Essa metodologia poderá sofrer atualizações sempre que necessário, 

conforme solicitação da Contratante; 

9.16.8.4 As peças que forem organizadas em forma de “kit” deverão ser entregues 

agrupadas de acordo com sua composição, conforme determinado pela 

Contratante; 

9.16.8.5 A separação, dobradura em técnica específica das roupas cirúrgicas, 

pacotes cirúrgicos deverão observar o disposto pelas equipes de referência 

da área de enfermagem e da área cirúrgica das Unidades, de forma a serem 

encaminhados para a Central de Material Esterilizado – CME. 

9.16.8.6 O controle diário de roupas deverá ser realizado de acordo com o 

mapa/censo diário de internação/ocupação dos leitos, fornecido pelo 

serviço de enfermagem. 
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9.16.9 Transporte da roupa limpa da lavanderia para as Unidades da 

Contratada: 

9.16.9.1 A roupa limpa deverá ser transportada às Unidades da Contratante em 

veículo adequado devidamente adaptado à natureza da carga; 

9.16.9.2 O veículo deve estar devidamente higienizado para evitar a contaminação 

da roupa limpa, em conformidade com a legislação vigente; 

9.16.9.3 A contratada deve possuir, por escrito, todo o processo de limpeza e 

desinfecção dos veículos de transporte. 

9.16.10 A entrega da roupa limpa à rouparia da unidade e pesagem: 

9.16.10.1 O tempo entre a retirada da roupa suja e a devolução da roupa 

limpa em cada unidade não poderá ser superior a 24 (vinte e quatro) horas; 

9.16.10.2 A roupa processada deve ser entregue junto às rouparias de todas 

as unidades da Contratante, separada por tipos de kits, pacotes ou peças 

individuais de acordo com as necessidades da unidade; 

9.16.10.3 As roupas limpas, quando de sua entrega, deverão vir 

acompanhadas de uma relação geral, constando o rol da roupa entregue 

(número total de cada peça), acondicionadas em carros fechados, exclusivo 

da área limpa; 

9.16.10.4 A Contratada deve fornecer a entrega do enxoval hospitalar 

devidamente acondicionado em sacos plásticos, pelo serviço de 

hospitalidade (camareiras). Os carrinhos para transporte das roupas limpas 

deverão ser do tipo contêiner com tampa, lavável e devidamente 

identificados apenas para o transporte da roupa limpa; 

9.16.10.5 É de responsabilidade da Contratada a readequação dos espaços 

físicos da hotelaria dos Hospitais garantindo o correto armazenamento do 

enxoval. 

9.16.10.6 A Contratada deverá garantir a hospitalidade através dos serviços 

de camareiras, de acordo com as necessidades elencadas pelos Rols 

(fluxograma) disponibilizados pela Contratada, durante 24 (vinte e quatro) 

horas nas unidades onde tenha o serviço de internação para realizar a 

distribuição das roupas. 
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9.16.10.7 Será de responsabilidade da contratada a capacitação em 

biossegurança, logística, relacionamento interpessoal e comportamental 

das camareiras para devido atendimento. 

9.16.10.8 As roupas entregues diariamente deverão ser devidamente 

acondicionadas, conforme normas de biossegurança sob supervisão da 

C.C.I.H. (Comissão de Controle de Infeção Hospitalar). 

9.16.10.9 Todas as peças limpas entregues pela Contratada com manchas, 

sujidade ou com qualidade insatisfatória pelos colaboradores da 

Contratante, de acordo com seu critério, serão separadas, e realizar-se-à 

notificação pelo fiscal de contrato à Contratada do ocorrido, bem como à 

Gerência de Fiscalização de Contratos e Convênios – GEFFIC/SESA, para 

possível apuração do ocorrido. Devendo as peças serem submetidas a novo 

processo de lavagem ou remoção de manchas e desinfecção, ficando 

isentas de nova pesagem, ou proceder com o descarte se impróprias para 

uso, não havendo ônus para a Contratante; 

9.16.10.10  Os custos com o reprocessamento das roupas devolvidas pela 

Contratante em razão de falhas na prestação dos serviços serão suportados 

pela Contratada; 

9.16.10.11 As roupas limpas, quando de sua entrega, deverão vir 

acompanhadas de relatório emitido em 02 (duas) vias, conferidas e 

assinadas pelos responsáveis da CONTRATADA e da CONTRATANTE. 

Uma das vias deverá ficar com o responsável do CONTRATANTE, 

contendo relação geral, na qual conste o rol da roupa entregue com 

quantitativo total por tipo de peça, peso total do lote de roupa limpa, assim 

como a anotação de ocorrências, se houver; 

9.16.10.12 A pesagem da roupa limpa ocorrerá nas dependências da 

Contratante em balança digital “tipo plataforma” fornecida pela Contratada 

e na presença dos representantes da Contratante e da Contratada, sendo que 

a medição realizada deverá ser registrada e devidamente atestada por 

ambos os representantes. A balança deverá ser devidamente calibrada com 
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aprazamento de manutenção preventiva estabelecida pela 

CONTRATANTE. 

9.16.10.13  É vedada a utilização da mesma balança para roupa limpa e suja. 

9.16.10.14  Em caso de dano irreparável da balança digital disponibilizada 

pela CONTRATADA, ela deverá fazer a reposição de um novo 

equipamento com especificações e qualidades compatíveis com a 

necessidade da Contratante. 

9.16.10.15  Deverão constar dos relatórios, em separado, as informações 

sobre o reprocessamento de peças que forem devolvidas pela Contratante 

em razão da falha na prestação dos serviços; 

9.16.10.16  Deverá ser elaborado um relatório mensal com apontamento 

diário pela CONTRATADA, informando o peso geral da roupa limpa 

entregue em quilograma (Kg). Este relatório deverá ser aprovado pelo 

funcionário da Contratante como parte do ateste com fins de pagamento. 

9.16.10.17  O peso da roupa limpa não deverá ser inferior ao peso do mesmo 

lote de roupa suja multiplicado por 01 (um) menos o índice de sujidade 

definido pela CONTRATANTE. Os valores desse índice devem estar entre 

8% e 15%. 

9.16.10.18  Os relatórios acima especificados deverão ser emitidos em 02 

(duas) vias datadas, conferidas e assinadas pelos responsáveis da 

Contratada e da Contratante. Uma das vias deverá ficar com o responsável 

da Contratante; 

9.16.10.19  As roupas entregues diariamente deverão ser devidamente 

acondicionadas, conforme normas de biossegurança sob supervisão da 

CCIH, cabendo à Contratada proceder à inspeção das roupas limpas a 

serem entregues; 

9.16.10.20  A periodicidade de entrega da roupa limpa deverá ser de 02 

(duas) vez ao dia, em horário estabelecido pela Contratante ou em outra 

periodicidade estabelecida, de forma a cobrir a necessidade de roupas 

limpas, inclusive aos sábados, domingos e feriados, resguardando-se 



 
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE 

SUPERINTENDÊNCIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE 
PRODOC: 300101.0077.2969.0129/2021 

 

Parte integrante do Projeto Básico para contratação emergencial do serviço de lavanderia hospitalar 
 

entregas extraordinárias em casos de urgência/emergência, solicitadas pela 

Contratante. 

9.16.10.21  Cabe à Contratada proceder à inspeção das roupas limpas a serem 

entregues. 

9.16.11 Dos Resíduos: 

9.16.11.1 Ficam a cargo da Contratada as despesas com a correta destinação 

dos resíduos sólidos, segundo legislação vigente e melhor técnica e 

tecnologias disponíveis. 

9.16.11.2 Os resíduos sólidos de saúde eventualmente encontrados junto 

com as roupas devem ser segregados, acondicionados e devolvidos para o 

serviço de saúde gerador, em recipiente rígido, resistente à punctura e a 

perfuração, com capacidade de contenção de líquidos e tampa vedante com 

rótulo contendo identificação do material e do serviço de saúde gerador, 

em conformidade com a RDC N° 06/2012 e com o Manual de 

Processamento de Roupas de Serviço de Saúde: Prevenção e Controle de 

Risco, 2009, ambos da ANVISA. 

9.16.11.3 O procedimento de recolhimento dos resíduos gerados no 

processo de lavanderia hospitalar deve sempre contemplar as etapas de 

tratamento e disposição final, sempre obedecendo às normas da ABNT – 

Associação Brasileira de Normas Técnicas, bem como a legislação 

vigente; 

9.16.11.4 O local reservado à destinação final dos resíduos deverá estar 

regularizado junto aos órgãos ambientais dos poderes públicos, devendo as 

regularidades de documentação referente à empresa e o volume 

transportado serem devidamente encaminhados ao Contratante. 

9.17 Quanto à locação de rouparia: 

9.17.1 As especificidades e características do enxoval a ser fornecido diariamente 

pela Contratada estão elencadas no Anexo II deste instrumento; 

9.17.2 As roupas hospitalares devem seguir as características previstas na ABNT 

(NBR 13734 e 13546) ou outras normativas vigentes; 
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9.17.3 Os itens do enxoval devem ser confeccionados em tecidos da cor Branca 

conforme indicado no Manual de Lavanderia Hospitalar do Ministério da 

Saúde de 1989, com logomarca da Contratada no verso e logomarca das 

Unidades na parte frontal ao lado do nome da Unidade. Deve ainda conter o 

nome da Unidade, e nos casos de itens que possuem tamanhos distintos (PP, 

P, M, G, GG, EXG) esta identificação também deve estar impressa nas 

peças. 

9.17.4 É de responsabilidade da Contratante o controle de evasão de roupas do 

enxoval hospitalar, bem como os danos causados a hotelaria por má 

utilização por parte dos servidores ou dos usuários da Unidade Hospitalar 

antes do vencimento de sua periodicidade, sendo considerada a média de 06 

(seis) meses de vida útil do enxoval. A necessidade diária de roupa 

processada para cada Unidade deve basear-se no consumo médio de roupas 

utilizadas, devendo, obrigatoriamente, manter a disponibilidade diária 

conforme determinado no subitem 10.9 deste instrumento; 

9.18 A Contratante deverá reembolsar o valor das peças do enxoval que eventualmente 

sejam danificadas em decorrência de má utilização por parte dos servidores ou 

dos usuários da Unidade Hospitalar ou em casos de extravio em suas unidades. 

Tal servidor deverá ser responsabilizado pelo mau uso e poderá arcar com os 

custos de tais ações. Neste caso, a Contratada deverá notificar a Contratante da 

ocorrência e lançar os quantitativos das roupas danificadas apurados em cada 

trimestre no inventário de controle do enxoval, promovendo a reposição das 

mesmas; 

9.18.1 A Contratada deverá cobrir 5% (cinco por cento) do total do enxoval 

mensalmente, correspondente ao índice de evasão. Esse percentual é de 

responsabilidade da Contratada. 

9.19 Além das atividades primárias, deverão ser realizadas a higienização do ambiente 

e dos equipamentos, ações voltadas à prevenção de riscos e à saúde dos 

trabalhadores, assim como a manutenção dos equipamentos; 
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9.20 A contratada deverá se responsabilizar pela adequação dos processos de lavagem 

utilizados, sempre que comprovadamente se fizer necessário e sem ônus para a 

Contratante; 

9.21 Fica reservado à Contratante o direito de realizar visitas às dependências da 

Contratada para a supervisão, sempre que julgar necessário, devendo agendar 

vistorias técnicas; 

9.22 Qualquer modificação, durante a vigência do contrato, nas condições exigidas 

para a prestação do serviço, deverá ser comunicada, por escrito ao Setor 

responsável da Contratante, que se reserva no direito de proceder à nova vistoria 

técnica às instalações da Contratada para assegurar a qualidade do processo; 

9.23 Caberá à Contratada a devolução de roupas e objetos, de propriedade da Unidade 

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

9.24 Deverão ser rigorosamente observados os prazos de execução dos serviços 

previamente estabelecidos; 

9.25 As peças do enxoval disponibilizado que não estiverem em condições de uso, 

serão separadas e encaminhadas para a Contratada dar baixa; 

9.26 A contratada deverá assumir, sem ônus para a Contratante, a substituição ou 

reposição do enxoval hospitalar desgastado ou danificado em decorrência do 

tempo normal de uso ou do processamento inadequado das peças. 

9.27 Ao final de cada trimestre de execução dos serviços, uma equipe de funcionários 

da Contratada, em conjunto com um funcionário da Contratante, realizará o 

inventário do enxoval, efetuando a contagem para o controle da evasão/extravio 

ou destruição por mau uso das roupas, objeto do fornecimento. As peças de 

enxoval inutilizadas por mau uso comprovadamente de colaboradores da 

Contratante serão reembolsadas à Contratada mediante requisição específica, 

conforme valores contratados, não se abstendo a Administração de apurar a 

responsabilidade a quem deu causa ao mau uso; 

9.27.1 Contratante e Contratada definirão data e horário do inventário; 

9.27.2 Na Contratante serão contadas as roupas limpas que estão na rouparia 

central, rouparias dos andares, apartamentos, etc.; 
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9.27.3 A Contratante deverá colocar as roupas sujas que estão nos expurgos dos 

andares para o expurgo central, quando iniciar o inventário; 

9.27.4 A Contratada antecipará a coleta da roupa suja e enviará para a Unidade de 

Processamento de roupas de serviços de saúde para higienização; 

9.27.5 Após a higienização, a roupa será contada na Unidade de Processamento; 

9.27.6 Também serão contadas na Unidade de Processamento as peças de roupas 

limpas procedentes da coleta normal, mais as peças de roupas que estiverem 

para relave e costura; 

9.27.7 Após o término da contagem da roupa limpa na Unidade de Processamento, 

o quantitativo por peça de roupa será informado a cada unidade para que 

possa ser somado com as roupas contadas nas mesmas; 

9.27.8 Nos dois ambientes de contagem (Unidade da Contratante e Unidade de 

Processamento) será necessária a presença de pessoas da Contratante e da 

Unidade de Processamento para operação casada; 

9.28 A Contratada deverá apresentar o inventário do enxoval de roupas hospitalares 

assinado pelos funcionários responsáveis por sua realização, onde deverá constar 

o quantitativo por tipo e tamanho de roupa e o comparativo das quantidades 

relativas à relação inicial para a apuração do quantitativo da evasão e destruição e 

incorporação das roupas no período. 

9.29 A cada realização de inventário a contratada emitirá uma Nota Fiscal de 

Reposição de Roupas Fornecidas que deverá ser paga juntamente com a Nota 

Fiscal de Serviços do mês da prestação dos serviços. O preço unitário de 

reposição das roupas será dado por ocasião do certame licitatório. 

9.30 Visando à minimização da evasão e do mau uso do enxoval, a Contratada deverá 

apresentar proposta de controle de evasão para análise e aprovação da 

Contratante. 

9.31 Dos materiais de consumo da Lavanderia Hospitalar 

9.31.1 Os materiais a serem utilizados pela Contratada deverão seguir as normas da 

Comissão de Controle de Infecção Hospitalar das referidas Unidades e do 

Manual de Processamento de Roupas de Serviços de Saúde: Prevenção e 

controle de riscos (ANVISA, 2009). 
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9.31.2 Todos os produtos, materiais e equipamentos devem ser de primeira 

qualidade e em quantidade adequada para as áreas especificadas onde serão 

prestados os serviços. As técnicas de limpeza e soluções a serem utilizadas 

nas atividades descritas devem estar em conformidade com as determinações 

do Ministério da Saúde e aprovados pela C.C.I.H. das Unidades.  

9.32  Quanto à cessão dos equipamentos: 

9.32.1 Em caso de a Contratada optar por utilizar as Centrais de Processamento nas 

dependências das unidades mencionadas no Item 2.6 deste Instrumento, 

serão de responsabilidade da Contratada: 

9.32.2 A instalação dos equipamentos conforme legislações do Ministério da 

Saúde, proteção contra incêndio e ABNT, sendo que estes deverão estar 

devidamente representados no Projeto Básico Arquitetônico – PBA da 

CPRH do Hospital de Clínicas Dr. Alberto Lima, CPRH do Hospital 

Estadual de Laranjal do Jari e CPRH do Hospital Estadual de Oiapoque. 

9.32.3 Os equipamentos que devem ser implantados e/ou utilizados pela Contratada 

para execução dos serviços são: 

9.32.3.1 Para o CPRH – Hospital de Clínicas Dr. Alberto Lima no mínimo: 

• 04 (quatro) lavadoras extratoras e ou lavadoras de barreira com 

capacidade de 200 (duzentos) quilos; 

• 04 (quatro) centrífugas com capacidade de 100 (cem) quilos; 

• 04 (quatro) mesas vaporizadoras de termo desinfecção; 

• 02 (duas) autoclaves com capacidade mínima 540 (quinhentos e 

quarenta) /520 (quinhentos e vinte) litros; 

• 01 (uma) calandra monorrol 800/300 mm; 

• 01 (uma) incubadora para teste biológico; 

• 04 (quatro) contêineres de capacidade de 1000L; 

• 04 (quatro) carros de transporte de 600 litros; 

• 28 (vinte e oito) carros de rouparia de 400 litros; 

• 12 (doze) contêineres de 240 litros; 

• 10 (dez) carros de camararia/hotelaria; 

• 03 (três) máquinas de costura, sendo 2 retas e 1 (uma) tipo overlock. 

• 02 (duas) balanças digitais para cada unidade hospitalar. 

9.32.3.2 Para o CPRH – Hospital Estadual de Laranjal do Jari no mínimo: 



 
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE 

SUPERINTENDÊNCIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE 
PRODOC: 300101.0077.2969.0129/2021 

 

Parte integrante do Projeto Básico para contratação emergencial do serviço de lavanderia hospitalar 
 

• 01 (uma) lavadora extratora e ou lavadora de barreira com capacidade de 

100 quilos; 

• 01 (uma) lavadora extratora e ou lavadora de barreira com capacidade de 

50 quilos; 

• 02 (duas) centrífugas com capacidade de 50 Kg; 

• 02 (duas) secadoras com capacidade de 50 Kg; 

• 01 (uma) mesa vaporizadora de termo desinfecção; 

• 01 (uma) autoclave com capacidade mínima de 540 litros/520 litros; 

• 01 (uma) calandra monorrol 500/300 mm; 

• 01 (uma) incubadora para teste biológico; 

• 01 (um) Contêiner de capacidade de 1000 ml; 

• 01 (um) carro de rouparia de 600 litros; 

• 01 (um) carro de rouparia de 400 litros; 

• 03 (três) contêineres de 240 litros; 

• 01 (um) carro de camararia/hotelaria; 

• 02 (duas) máquinas de costura, sendo 1 (uma) reta e 1 (uma) tipo 

Overlock; 

• 01 (um) grupo gerador a vapor. 

• 02 (duas) balanças digitais para cada unidade hospitalar. 

9.32.3.3 Para o CPRH – Hospital Estadual de Oiapoque no mínimo: 

• 01 (uma) lavadora extratora e/ou lavadora de barreira com capacidade de 

100 Kg; 

• 01 (uma) lavadora extratora e/ou lavadora de barreira com capacidade de 

50 Kg; 

• 02 (duas) centrífugas com capacidade de 50 Kg; 

• 02 (duas) secadoras com capacidade de 50 Kg; 

• 01 (uma) mesa vaporizadora de termo desinfecção; 

• 01 (uma) autoclave com capacidade mínima de 540 litros/520 litros; 

• 01 (uma) calandra monorrol 500/300 mm; 

• 01 (uma) incubadora para teste biológico; 

• 01 (um) contêiner de capacidade de 1000 ml; 

• 01 (um) carro de transporte de 600 litros; 

• 04 (quatro) carros de rouparia de 400 litros; 

• 03 (três) contêineres de 240 litros; 

• 01 (um) carro de camararia/hotelaria; 

• 02 (duas) máquinas de costura, sendo 01 (uma) reta e 01 (uma) tipo 

Overlock; 

• 01 (um) grupo gerador a vapor. 
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• 02 (duas) balanças digitais. 

9.32.3.4 A Contratada deverá possuir programa de gerenciamento de 

equipamentos, contemplando a manutenção corretiva e preventiva dos 

equipamentos e Plano de Gerenciamento de Equipamentos, dentre outros. 

9.33 Em relação à infraestrutura: 

9.33.1 Toda a infraestrutura deve obedecer à RDC 50/2002 da Anvisa e todas as 

legislações pertinentes a reparos e readequações em estabelecimentos 

assistenciais de saúde, e ao Manual de Processamento de Roupas de Serviços 

de Saúde: Prevenção e Controle de Risco (ANVISA, 2009) e RDC 06/2012; 

9.33.2 Os PBA’s de cada local devem conter as representações gráficas das CRE’s 

(Centrais de Roupa Estéril) respeitando sua especificidade e complexidade, 

com representações gráficas das máquinas, equipamentos, mobiliários e 

autoclaves que serão empreendidos e implementados pela contratada 

mediante a cessão dos equipamentos, devendo os licitantes, para viabilizar a 

construção dos PBA’s, solicitar documentos junto a Secretaria de Estado da 

Saúde do Amapá – SESA por meio do Protocolo. 

9.33.3 O licitante deverá apresentar relatório técnico do PBA das Unidades 

hospitalares de cada lote, contendo os dados cadastrais do estabelecimento, o 

quadro dos números de leitos e quantidades de unidades de saúde abrangido 

no lote, bem como, memorial descritivo da readequação e reparos do espaço 

físico do lote; 

9.33.4 Os responsáveis técnicos do Licitante (enfermeiro, engenheiro ou arquiteto) 

deverão realizar visita técnica nas CPRH’s para ter conhecimento pleno dos 

locais. 

9.33.5 Quanto à rede de esgoto, elétrica, iluminação, rede de água, climatização e 

demais itens das instalações prediais deve-se observar o Manual de 

Processamento de Roupas de Serviços de Saúde: Prevenção e Controle de 

Riscos (ANVISA, 2009) e demais legislações pertinentes, ficando estas 

adequações de responsabilidade e customização de instalação pela 

Contratada; 
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9.33.6 A Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e as Comissões de  

Controle de Infeções Hospitalares – CCIH’s das Unidades poderão realizar 

visita técnica às dependências da Contratante com a finalidade de conhecer e 

acompanhar todo o processo de reparo e readequação da área física, 

instalações, insumos, condições higiênicas ambientais, de pessoal e de 

equipamentos utilizados para o processamento das roupas, bem como para o 

controle das infecções relacionadas à saúde, conforme Portaria n° 

2.616/1998 – MS, seguindo os requisitos do roteiro de inspeção e 

cronograma. 

 

10 DO ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO 

10.1 Não obstante a contratada ser a única e exclusiva responsável pela execução de 

todos os serviços, à contratante é reservado o direito de fiscalizar a qualquer 

tempo, sem nenhuma forma restrição a plenitude desta prerrogativa, podendo 

exercer ampla e completa fiscalização dos serviços, diretamente ou por prepostos 

designados, podendo para isso:  

10.1.1 Solicitar à contratada a substituição de qualquer produto, método e/ou 

funcionário, cuja atuação considere prejudicial ou inadequado;  

10.1.2 Visitar as dependências da contratada, para supervisão, sempre que julgar 

necessário;  

10.1.3 Vetar o prosseguimento normal do fornecimento, baseados na legislação em 

vigor;  

10.1.4 Exercer, ainda, fiscalização constante no setor operacional da contratada 

inclusive nas instalações extra hospitalares e no setor de atendimento da 

contratante com o intuito de manter a eficiência dos serviços contratados. 

10.1.5 Verificar o cumprimento pela contratada das cláusulas do contrato e adotar 

medidas necessárias quanto à regularização de eventuais transgressões.  

10.1.6 Receber da contratada, documentação pertinente ao serviço sempre que 

solicitado, no prazo máximo de 72 (setenta e duas) horas.  

10.1.7 Permitir o livre acesso dos empregados da CONTRATADA para execução 

dos serviços;  
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10.1.8 Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados 

pela CONTRATADA;  

10.1.9 Ordenar a imediata retirada do local, bem como a substituição de empregado 

da contratada que estiver sem uniforme ou crachá, que embaraçar ou 

dificultar a sua fiscalização ou cuja permanência na área, a seu exclusivo 

critério, julgar inconveniente. 

 

11 DA HABILITAÇÃO  

11.1 Para comprovação da habilitação jurídica: 

11.1.1 Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente 

registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e acompanhado, no 

caso de sociedades por ações, dos documentos de eleição de seus atuais 

administradores. 

11.1.2 Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedade civil, acompanhada de 

prova da diretoria em exercício. 

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

em funcionamento no país. 

11.1.4 Declaração do proponente de que não pesa contra si declaração de 

idoneidade, que tenha sido expedida por órgão da Administração Pública de 

qualquer esfera de Governo. 

11.1.5 Declaração dando ciência de que cumpre plenamente os requisitos de 

habilitação. 

11.1.6 Certidão Simplificada da empresa proponente, emitida pela Junta Comercial 

da sede da empresa. 

11.1.7 Documentação Complementar: São duas as declarações exigidas em 

certames licitatórios a qual faz obrigatoriedade na apresentação que é 

Declaração de Superveniência de Fatos Impeditivos e a Declaração de não 

exploração de trabalho de menor (CF, art. 7°, XXXIII). 

11.2 Para comprovação da regularidade fiscal: 

11.2.1 Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ). 
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11.2.2 Prova de inscrição no Cadastro de Contribuinte Estadual, relativo ao 

domicílio ou sede do proponente, pertinente ao ramo de atividade e 

compatível com o objeto da presente licitação. 

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

domicílio ou sede do licitante. 

11.2.4 Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço 

(FGTS), demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos 

sociais instituídos por lei, sendo que estas poderão estar atestadas pelos 

órgãos expedidores. 

11.2.5 Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT. 

11.3 Para a comprovação da qualificação econômico-financeira: 

11.3.1 Certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo distribuidor da 

sede do proponente; 

11.3.2 Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, 

apresentado na forma da lei, juntamente com a cópia do livro Diário 

devidamente registrado na Junta Comercial, de modo a comprovar a boa 

situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou 

balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando 

encerrados há mais de 03 (três) meses da data de apresentação da proposta. 

11.4 Alvará sanitário/licença de funcionamento, em plena validade, emitido (a) pelo 

órgão de vigilância sanitária estadual do Amapá ou expedido pelo município de 

origem da empresa quando houver delegação de competência para emissão do 

alvará pelo município (município em fase de gestão plena do sistema municipal 

deve ter a assinatura do termo de ajustes e metas de acordo com a resolução n° 

028/2001/CIB – Comissão Intergestora Bipartite); 

11.4.1 O alvará pertinente à atividade de Lavanderia Hospitalar ou Lavanderia de 

Serviços de Saúde deve ser expedido pelo Ministério da Saúde; 

11.5 Atestado de Capacidade Técnico-operacional, expedido por pessoa jurídica de 

direito público ou privado, em nome do licitante, que comprove a aptidão para 

desempenho de atividade, pertinente e compatível com as características técnicas 

do objeto da licitação validadas pela Comissão de Controle de Infecção 
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Hospitalar - C.C.I.H. da instituição e devidamente registrado no Conselho de 

Classe – COREN. A capacidade operacional do licitante deve ser comprovada 

através de nota fiscal ou de Instrumento Contratual que comprove a capacidade 

de processamento mínimo equivalente a 50% (cinquenta por cento) do total de 

quilos de roupas previstos para todos os lotes especificados neste instrumento. O 

Atestado de Capacidade Técnica deve conter as seguintes informações: 

a) realizou ou esteja realizando serviço de esterilização de hotelaria cirúrgica na 

Central de Roupa Estéril – CRE, da Central de roupa de Processamento de 

Roupa Hospitalar, na modalidade hospitalar; 

b) possui a expertise em readequação de espaço físico sem paralisação de 

atividades da instituição, mediante comprovante de que realizou ou esteja 

realizando serviço de igual natureza; 

c) possui domínio técnico nos serviços de manutenção preventiva e corretiva de 

máquinas e equipamentos; 

d) aplicou em instituição de saúde, pública ou privada, programa registrado de 

capacitação e educação continuada dos profissionais integrados (servidores) 

e dos clientes (usuários) do sistema de saúde da instituição que evidenciem 

ou evidenciaram melhorias nos processos de controle de infecção hospitalar; 

11.6  Comprovação de que o Licitante possuirá no ato do certame, 02 (dois) 

responsáveis técnicos, com formação superior registrados no CREA/CAU, 

devidamente comprovado com registro da inscrição por entidade competente 

(conselho de classe) com capacitação para atuação; 

10.6.1 A necessidade de dois responsáveis técnicos registrados no CREA ou CAU 

faz-se imprescindível dada à necessidade de um engenheiro mecânico para 

manutenção das caldeiras e um engenheiro civil durante a possibilidade de 

readequação do espaço físico, caso a Contratada optar por utilizar as Centrais 

de Processamento nas dependências das unidades mencionadas no Item 2.6 

deste Instrumento; 

10.6.2 Em caso de a Contratada optar por utilizar as Centrais de Processamento nas 

dependências das unidades mencionadas no Item 2.6 deste Instrumento, O 

profissional responsável pelos reparos e readequações dos espaços físicos 
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poderá ser engenheiro civil registrado no CREA ou arquiteto registrado no 

CAU, onde deverá ter acervo técnico segundo RDC 50/MS em EAS – 

Estabelecimento de Assistência em Saúde; 

10.6.3 A comprovação do vínculo jurídico dos responsáveis técnicos será realizada 

por meio de Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS, contrato de 

prestação de serviços ou contrato social ou estatuto; 

10.7 O licitante deverá apresentar, ainda: 

10.7.1 Plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde – PFRSS, 

conforme RDC 306, de 2004, devendo estar assinado por profissional 

competente com registro ativo em conselho de classe; 

10.7.2 Relação da equipe técnica, operacional e administrativa do licitante, com a 

quantificação e a qualificação das funções compatíveis com o objeto licitado; 

10.7.3 Listagem de seus produtos e marcas utilizadas, com as respectivas fichas 

técnicas e registradas da ANVISA no caso de produtos químicos utilizados 

no processo de desinfecção, higienização e esterilização; 

10.7.4 Declaração de vistoria técnica, conforme previsto no item 13 (treze) deste 

instrumento. 

 

11. DA VISTORIA TÉCNICA 

11.1 Para o correto dimensionamento e elaboração de sua proposta, a licitante 

poderá realizar vistoria nas instalações dos locais de execução dos serviços, 

acompanhada por servidor designado para esse fim, de segunda a sexta-feira, das 

08h às 12h e das 14h às 17h. 

11.2 O prazo para vistoria iniciar-se-á no dia útil seguinte ao da publicação do 

Edital, estendendo-se até o dia útil anterior à data prevista para a abertura da 

sessão pública. 

11.3 Para vistoria, a licitante, ou o seu representante, deverão estar 

devidamente identificados,  

11.4 Para a vistoria, a licitante, ou o seu representante, deverão estar 

devidamente identificados, apresentando documento de identidade civil e 
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documento expedido pela empresa, comprovando sua habilitação para a 

realização da vistoria. 

11.3.1 Os interessados deverão comparecer na Secretaria de Estado da Saúde, na 

Comissão Permanente de Licitação e solicitar o agendamento da vistoria 

junto à Unidade e retirar a autorização. Os locais vistoriados serão: Hospital 

de Clínicas Dr. Alberto Lima (CPRH), Hospital Estadual de Laranjal do Jari 

(CPRH) e Hospital Estadual de Oiapoque (CPRH). 

11.4 A não realização da vistoria não poderá embasar posteriores alegações de 

desconhecimento das instalações, dúvidas ou esquecimentos de quaisquer 

detalhes dos locais da prestação dos serviços, devendo a licitante vencedora 

assumir os ônus dos serviços decorrentes. 

11.5 Independentemente da realização de vistoria, deverá o licitante, junto com os 

documentos de habilitação, apresentar declaração de conhecimento de todas as 

informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações da 

licitação, na forma do art. 30, III da Lei 8.666/93, conforme modelo constante 

no anexo III deste instrumento. 

 

12. DO QUANTITATIVO DE ENXOVAL 

12.1 Para o cálculo do peso de roupa a ser processada/dia, conforme Manual 

de Processamento de Roupas de Serviços de Saúde: Prevenção e controle de 

riscos (ANVISA, 2009), utilizou-se a carga de roupa de acordo com o tipo de 

hospital, conforme descritos abaixo: 

 

QUANTITATIVO DE ROUPAS A SER PROCESSADO POR UNIDADE (EM 

KG/DIA/LEITO/ESPECIALIDADE) 

TIPO DE HOSPITAL CARGA DE ROUPA 

Hospital de longa permanência, para pacientes crônicos 2 KG/leito/dia 

Hospital Geral, estimando-se uma troca diária de lençóis 4KG/leito/dia 

Hospital Geral de maior rotatividade, com unidades de 

pronto-socorro, obstetrícia, pediatria, e outras. 

 

6 KG/leito/dia 

Hospital especializado, de alto padrão 8HG/leito/dia 

Hospital Escola 8 a 15KG/leito/dia 

Elaborada de acordo com o Manual de Processamento de Roupas de Serviços de Saúde: Prevenção e Controle de Risco 

(ANVISA, 2009). 
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12.2 Para atender a demanda das Unidades Hospitalares e determinar a 

estimativa do peso de roupa a ser processada/dia, utilizou-se da média descrita 

na planilha do anexo I deste projeto básico; 

12.3 Segue na planilha abaixo o demonstrativo de necessidade de enxoval de 

leitos: 

DEMONSTRATIVO DE NECESSIDADE DE ENXOVAL 

ENXOVAL (LEITOS) 

DENOMINAÇÃO TAMANHO COMPOSIÇÃO COR 

Virol (sem elástico) 2,50m x 1,60m 180 fios – 50% alg. x 50% pol. Branca 

Lençol (com elástico) 2,50m x 1,60m 180 fios – 50% alg. x 50% pol. Branca 

Cobertor 2,20m x 1,50m Microfibra poliéster 100% Branca 

Fronha 0,50cm x 0,70cm 180 fios – 50% alg. x 50% pol. Branca 

Travessa 1,40m x 1,00m 67% alg. X 33% pol. Branca 

Circulante (camisola) P, M E G 67% alg. X 33% pol. Branca 

Short (paciente) P, M E G 67% alg. X 33% pol. Branca 

Camisa gola “V” sem 

Bolso (paciente) 

 

P, M E G 

 

67% alg. X 33% pol. 

 

Branca 

Toalha de banho 0,70cm x 1,35m 380g/m – 84% alg x 16% pol. Branca 

Compressa cirúrgica Cerca de 20 cm x 20 cm 100% algodão Branca 

 

 

12.4 Segue na planilha abaixo o demonstrativo de necessidade de enxoval de 

leitos para colaboradores: 

 

DEMONSTRATIVO DE NECESSIDADE DE ENXOVAL 

ENXOVAL (LEITOS COLABORADORES) 

DENOMINAÇÃO TAMANHO COMPOSIÇÃO COR 

 

Virol (sem elástico) 

 

2,50m x 1,60m 

180 fios – 50% alg. x 

50% pol. 

 

Branca 

 

Lençol (com elástico) 

 

2,50m x 1,60m 

180 fios – 50% alg. x 

50% pol. 

 

Branca 

 

Cobertor 

 

2,20m x 1,50m 

Microfibra poliéster 

100% 

 

Branca 

 

Fronha 

 

0,50cm x 0,70cm 

180 fios – 50% alg. x 

50% pol. 

 

Branca 

Calça sem bolso P, M, G, GG E Extra G 67% alg. X 33% pol. Branca 

Camisa gola “V” P, M, G, GG E Extra G 67% alg. X 33% pol. Branca 

 

Toalha de banho 

 

0,70cm x 1,35m 

380g/m – 84% alg x 

16% pol. 

 

Branca 

 

13. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

13.1 Designar fiscal de contrato para acompanhar e fiscalizar o 

desenvolvimento dos serviços, representando-a nos assuntos relacionados com a 

execução dos serviços objeto do contrato; 
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13.1.1 A fiscalização dos serviços será realizada pelo fiscal do contrato que anotará 

em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com o mesmo na 

forma prevista na Lei Federal n° 8.666/93 e suas alterações; 

13.2 Alocar os recursos financeiros necessários para cobrir as despesas de execução 

do contrato; 

13.3  Efetuar com regularidade o pagamento nas condições e preços pactuados, 

mediante a apresentação da Nota Fiscal devidamente atestada e depois de 

constatado o cumprimento das obrigações da Contratada; 

13.4 Permitir o acesso dos empregados da Contratada para execução dos serviços 

que, obrigatoriamente, tiverem que ser prestados nas dependências da 

Contratante, proporcionando todas as facilidades para que esta possa 

desempenhar seus serviços nos limites do contrato, exigindo sempre a 

identificação funcional (crachá com foto). 

13.5 Exigir da Contratada, mediante notificação formal, independentemente de 

justificativa, a retirada imediata de qualquer empregado cuja atuação, 

permanência e/ou comportamento sejam julgados prejudiciais, inconvenientes 

ou insatisfatórios pela Contratante, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) 

horas a contar da ciência da Contratada, ressalvado o direito ao Contraditório e 

ampla defesa; 

13.6 Fiscalizar incondicionalmente todas as condições contratuais utilizando de 

instrumentos de acompanhamento de execução dos serviços; 

13.7 Realizar visitas às dependências da Contratada sempre que julgar necessário; 

13.8 Fornecer água, energia e compressas cirúrgicas para a execução plena das 

atividades operacionais do processamento das roupas do serviço de saúde; 

13.9 Notificar a Contratada de qualquer irregularidade encontrada no fornecimento 

dos serviços, bem como aplicar penalidade por descumprimento de cláusulas 

contratuais; 

13.10 Orientar a equipe de saúde a tomar cuidado para evitar que objetos 

perfurocortantes, instrumentos ou outros artigos que possam causar danos aos 

envolvidos e/ou aos equipamentos sejam deixados juntamente com a roupa suja 

nos sacos de coleta; 



 
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE 

SUPERINTENDÊNCIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE 
PRODOC: 300101.0077.2969.0129/2021 

 

Parte integrante do Projeto Básico para contratação emergencial do serviço de lavanderia hospitalar 
 

13.11  Inspecionar os materiais de consumo, os produtos químicos, materiais e 

equipamentos; 

13.12 Disponibilizar área para retirada, entrega e armazenamento do enxoval a ser 

fornecido (rouparia) de acordo com a legislação aplicável vigente; 

13.13 Exigir da Contratada documento comprobatório de imunização dos funcionários 

(manter controle de vacinação); 

13.14 Exigir da Contratada o correto uso de uniformes: crachás de identificação e 

equipamentos de proteção individual (EPI) e coletiva (EPC): protetor facial, 

óculos, luvas grossas de borracha de cano curto ou longo, botas de borracha, 

avental. 

13.15 Prestar os esclarecimentos que lhe forem solicitados, atendendo prontamente às 

reclamações das Unidades; 

13.16 Inspecionar os materiais de consumo, os produtos químicos empregados no 

processamento das roupas, a qualidade e integridade do enxoval hospitalar 

fornecido; 

13.17 Expedir Ordem de Início dos Serviços imediatamente após a assinatura do 

contrato para o início da execução dos mesmos, onde estarão indicados os 

postos a serem cobertos com a coleta e suprimento de roupas; 

13.18 A Contratante poderá solicitar sempre que entender necessário, amostras de 

saneantes domissanitários, que deverão ser devidamente acondicionadas em 

recipientes esterilizados e lacrados, para análises laboratoriais, sem ônus para si. 

 

14. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

14.1 A contratada deve cumprir todas as obrigações constantes no Edital, seus 

anexos e sua proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as 

despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto e, ainda: 

14.1.1 Executar os serviços conforme especificações deste instrumento e de sua 

proposta, com a alocação dos empregados necessários ao perfeito 

cumprimento das cláusulas contratuais, além de fornecer e utilizar os 

materiais e equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, na qualidade 
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e quantidade mínimas especificadas neste Termo de Referência e em sua 

proposta; 

14.1.2 Reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou em 

parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os serviços efetuados em que 

se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos 

materiais empregados; 

14.1.3 Manter a execução do serviço nos horários fixados pela Administração; 

14.1.4 Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, 

bem como por todo e qualquer dano causado ao Estado do Amapá, à 

entidade estadual ou a terceiros, devendo ressarcir imediatamente a 

Administração em sua integralidade, ficando a Contratante autorizada a 

descontar dos pagamentos devidos à Contratada, o valor correspondente aos 

danos sofridos; 

14.1.5 Utilizar empregados habilitados, pessoas idôneas, e com conhecimentos 

básicos dos serviços a serem executados, em conformidade com as normas e 

determinações em vigor; 

14.1.5.1 A capacitação continuada do trabalhador do serviço de processamento de 

roupas deverá conter noções fundamentais sobre a exposição aos agentes 

químicos, biológicos e físicos. 

14.1.5.2 O empregado da Contratada deve estar capacitado para a execução de 

suas atividades no que se refere aos aspectos técnicos e operacionais, à 

legislação, às novas tecnologias, à prevenção e controle de infecção e a 

segurança e saúde operacional; 

14.1.6 Disponibilizar à Contratante os empregados devidamente uniformizados e 

identificados por meio de crachá, além de provê-los com os EPI’s de uso 

obrigatório, quando for o caso; 

14.1.7 Fornecer os uniformes a serem utilizados por seus empregados, conforme 

disposto neste instrumento, sem repassar quaisquer custos a estes; 

14.1.8 Desde que regida pela Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT), apresentar, 

no primeiro mês de prestação dos serviços, em relação aos empregados 
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vinculados à prestação do contrato administrativo, bem como a cada novo 

empregado que se vincule a essa prestação, a seguinte documentação:  

14.1.8.1 Relação dos empregados, contendo nome completo, cargo ou função, 

horário do posto de trabalho, número da carteira de identidade (RG) e da 

inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF), com indicação dos 

responsáveis técnicos pela execução dos serviços, quando for o caso; 

14.1.8.2 Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) dos empregados 

admitidos e dos responsáveis técnicos pela execução dos serviços, quando 

for o caso, devidamente assinada pela contratada; 

14.1.8.3 Exames médicos admissionais dos empregados da contratada que 

prestarão os serviços; 

14.1.8.4 Declaração de responsabilidade exclusiva da contratada sobre a quitação 

dos encargos trabalhistas e sociais decorrentes do contrato; 

14.1.9 Comunicar o desligamento de empregados no curso da prestação dos 

serviços, com toda a documentação pertinente ao empregado dispensado, à 

semelhança do que se exige quando do encerramento do contrato 

administrativo. 

14.1.10 Apresentar relação mensal dos empregados que expressamente optarem por 

não receber o vale transporte; 

14.1.11 Quando for possível a verificação da regularidade no Cadastro Central de 

Fornecedores do Estado do Amapá, a Contratada deverá entregar ao setor 

responsável pela fiscalização do contrato, até o dia trinta do mês seguinte ao 

da prestação dos serviços, documentação mencionada nos arts. 28, 29 e 31 

da Lei n° 8.666/93. 

14.1.12 Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigações previstas em Acordo, 

Convenção, Dissídio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias 

abrangidas pelo contrato, por todas as obrigações trabalhistas, sociais, 

previdenciárias, tributárias e as demais previstas em legislação específica, 

cuja inadimplência não transfere a responsabilidade à Contratante; 

14.1.12.1 Não serão incluídas na Planilha de Custos e Formação de Preços 

as disposições contidas em acordos, dissídios ou convenções coletivas que 
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tratem de pagamento de participação dos trabalhadores nos lucros ou 

resultados da empresa contratada, de matéria não trabalhista, de obrigações 

e direitos que somente se apliquem aos contratos com a Administração 

Pública, ou que estabeleçam direitos não previstos em lei, tais como 

valores ou índices obrigatórios de encargos sociais ou previdenciários, bem 

como de preços para os insumos relacionados ao exercício da atividade; 

14.1.13 Efetuar o pagamento dos salários no prazo fixado de acordo com a 

legislação vigente para a categoria dos empregados alocados na execução 

contratual mediante depósito na conta bancária de titularidade do 

trabalhador, em agência situada na localidade em que ocorre a prestação dos 

serviços, de modo a possibilitar a conferência do pagamento por parte da 

contratante.  

14.1.14 Em caso de descumprimento da cláusula 14.1.13 fica autorizada a 

CONTRATANTE, no momento da assinatura do contrato, a fazer o desconto 

nas faturas e realizar os pagamentos dos salários e demais verbas trabalhistas 

diretamente aos trabalhadores, bem como das contribuições previdenciárias e 

do FGTS, como forma de garantir o cumprimento das obrigações contratuais 

e controle social do contrato quando não demonstrado o cumprimento 

tempestivo e regular dessas obrigações, até o momento da regularização, sem 

prejuízo das sanções cabíveis. 

14.1.15  Não permitir que o empregado designado para trabalhar em um turno preste 

seus serviços no turno imediatamente subsequente; 

14.1.16 Atender às solicitações da Contratante quanto à substituição de empregados 

alocados, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, nos casos em que ficar 

constatado descumprimento das obrigações relativas à execução dos 

serviços, conforme descrito neste Projeto Básico; 

14.1.17 Instruir seus empregados quanto à necessidade de acatar as Normas Internas 

da Administração; 

14.1.18 Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, 

alertando-os de não executar atividades não abrangidas pelo contrato, 
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devendo a Contratada relatar à Contratante toda e qualquer ocorrência neste 

sentido, a fim de evitar desvio de função; 

14.1.19 Apresentar, sempre que solicitado e no prazo que a Administração fixar, 

todos os comprovantes que permitam a verificação pela contratante do 

cumprimento das obrigações trabalhistas, previdenciárias e para com o 

FGTS, em relação aos empregados que participem da execução dos serviços, 

em especial quanto ao pagamento de salários, adicionais, horas extras, 

repouso semanal remunerado e décimo terceiro salário; à concessão de férias 

remuneradas e ao pagamento do respectivo adicional; à concessão do 

auxílio-transporte, auxílio alimentação e auxílio-saúde, quando for devido; 

aos depósitos do FGTS; e ao pagamento de obrigações trabalhistas e 

previdenciárias dos empregados dispensados até a data da extinção do 

contrato; 

14.1.19.1 A não apresentação da documentação comprobatória do 

cumprimento das obrigações trabalhistas, previdenciárias e para o FGTS 

implicará a retenção do pagamento da fatura mensal, em valor 

proporcional ao inadimplemento, mediante prévia comunicação à 

Contratada, até que a situação seja regularizada, sem prejuízo das demais 

sanções cabíveis; 

14.1.19.2 Ultrapassado o prazo de 30 (trinta) dias, contados na comunicação 

mencionada no subitem anterior, sem a regularização da falha, a 

Contratante poderá efetuar o pagamento das obrigações diretamente aos 

empregados da contratada que tenham participado da execução dos 

serviços objeto do contrato, sem prejuízo das demais sanções cabíveis; 

14.1.19.3 O sindicato representante da categoria do trabalhador deverá ser 

notificado pela contratante para acompanhar o pagamento das respectivas 

verbas; 

14.1.19.4 Quando não for possível a realização do pagamento pela própria 

Administração (por exemplo, por falta da documentação pertinente, tais 

como folha de pagamento, rescisões dos contratos e guias de 

recolhimento), os valores retidos cautelarmente serão depositados em 
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juízo, com o objetivo de serem utilizados exclusivamente no pagamento de 

salários e das demais verbas trabalhistas, bem como das contribuições 

sociais, previdenciárias e FGTS decorrentes; 

14.1.20 Não se beneficiar da condição de optante pelo Simples Nacional, salvo as 

exceções previstas no §5° - C do art. 18 da Lei Complementar n° 123, de 

2006; 

14.1.21 Comunicar formalmente à Receita Federal a assinatura do contrato de 

prestação de serviços mediante cessão de mão de obra, salvo as exceções 

previstas no §5°-C do art. 18 da Lei Complementar n° 123, de 2006, para 

fins de exclusão obrigatória do Simples Nacional, a contar do mês seguinte 

ao da contratação, conforme previsão do art. 17, XII; art.30, §1°, II; e art. 31, 

II, da Lei Complementar n° 123, de 2006; 

14.1.21.1  Para efeito de comprovação da comunicação, a Contratada 

deverá apresentar cópia do ofício enviado à Receita Federal do Brasil, com 

comprovante de entrega e recebimento, comunicando a assinatura do 

contrato de prestação de serviços mediante cessão de mão de obra, até o 

último dia útil do mês subsequente ao da ocorrência da situação de 

vedação. 

14.1.22 Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, 

qualquer ocorrência anormal ou acidente que se verifique no local dos 

serviços, bem como qualquer irregularidade verificada no decorrer da 

prestação dos serviços; 

14.1.23 Prestar todo esclarecimento ou informação solicitada pela Contratante ou 

por seus prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos 

trabalhos, bem como aos documentos relativos à execução dos serviços; 

14.1.24 Prestar todo esclarecimento ou informação solicitada pela Contratante ou 

por seus prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos 

trabalhos, bem como aos documentos relativos à execução dos serviços; 

14.1.25 Paralisar, por determinação da Contratante, qualquer atividade que não 

esteja sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a 

segurança de pessoas ou bens de terceiros; 
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14.1.26 Promover a guarda, manutenção e vigilância de materiais, ferramentas, e 

tudo o que for necessário à execução dos serviços, durante a vigência do 

contrato; 

14.1.27 Promover a organização técnica e administrativa dos serviços, de modo a 

conduzi-los eficaz e eficientemente, de acordo com os documentos e 

especificações que integram este Termo de Referência, no prazo 

determinado; 

14.1.28 Conduzir os trabalhos com estrita observância às normas da legislação 

pertinente, cumprindo as determinações dos Poderes Públicos, mantendo 

sempre limpo o local dos serviços e nas melhores condições de segurança, 

higiene e disciplina; 

14.1.29 Submeter previamente, por escrito, à Contratante, para análise e aprovação, 

quaisquer mudanças nos métodos executivos que fujam às especificações do 

memorial descritivo; 

14.1.30 Não permitir a utilização de qualquer trabalho de menor de dezesseis anos, 

exceto na condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem 

permitir a utilização do trabalho de menor de dezoito anos em trabalho 

noturno, perigoso ou insalubre; 

14.1.31 Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as 

obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação 

exigidas na licitação; 

14.1.32 Cumprir, durante todo o período de execução do contrato, a reserva de 

cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da 

Previdência Social, bem como as regras de acessibilidade previstas na 

legislação, quando a Contratada houver se beneficiado da Previdência 

Social, bem como as regras de acessibilidade previstas na legislação, quando 

a Contratada houver se beneficiado da preferência estabelecida pela Lei n nº 

13.146, de 2015; 

14.1.33 Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do 

cumprimento do contrato, além de responsabilizar-se pela divulgação não 

autorizada ou pelo uso indevido de qualquer informação pertinente a 
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Administração. Caso se verifique a quebra de sigilo das informações, será 

aplicada à CONTRATADA as sanções previstas em Lei. 

14.1.34 Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos 

quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis 

decorrentes de fatores futuros e incertos, tais como os valores providos com 

o quantitativo de vale transporte, devendo complementá-los, caso o previsto 

inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento do 

objeto da licitação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos 

incisos do § 1º do art. 57 da Lei nº 8.666, de 1993; 

14.1.35 Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou 

municipal, as normas de segurança da Contratante; 

14.1.36 Prestar os serviços dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidos, 

fornecendo todos os materiais, equipamentos e utensílios em quantidade, 

qualidade e tecnologia adequadas, com a observância às recomendações 

aceitas pela boa técnica, normas e legislação; 

14.1.37 Assegurar à Contratante: 

14.1.37.1 O direito de propriedade intelectual dos produtos desenvolvidos, 

inclusive sobre as eventuais adequações e atualizações que vierem a ser 

realizadas, logo após o recebimento de cada parcela, de forma permanente, 

permitindo à Contratante distribuir, alterar e utilizar os mesmos sem 

limitações; 

14.1.37.2 Os direitos autorais da solução, do projeto, de suas especificações 

técnicas, da documentação produzida e congêneres, e de todos os demais 

produtos gerados na execução do contrato, inclusive aqueles produzidos 

por terceiros subcontratados, ficando proibida a sua utilização sem que 

exista autorização expressa da Contratante, sob pena de multa, sem 

prejuízo das sanções civis e penais cabíveis; 

14.1.38 Realizar a transição contratual com transferência de conhecimento, 

tecnologia e técnicas empregadas, sem perda de informações, exigida, 

inclusive, a capacitação dos técnicos da Contratante ou da nova empresa que 

continuará a execução dos serviços, sempre que necessário. 
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14.1.39  Indicar e manter preposto nos locais de prestação de serviço, aceito pela 

Administração, para representá-la durante a execução do contrato. 

14.1.40 Recolher todos os impostos, taxas, tarifas, contribuições, estaduais e 

municipais, que incidam ou venham a incidir sobre a aquisição do objeto e 

apresentar os respectivos comprovantes, quando solicitados pela 

Administração;  

14.1.41 Assumir todas as despesas decorrentes do transporte dos materiais inclusive 

carga e descarga, até os locais indicados neste instrumento; 

14.1.42 Assegurar à Administração o direito de fiscalizar, sustar e/ou recusar os 

materiais que não estejam de acordo com as condições estabelecidas no 

presente instrumento, ficando certo que, em nenhuma hipótese, a falta de 

fiscalização a exime das responsabilidades pactuadas; 

14.1.43 Respeitar as normas e procedimentos de controle e acesso às dependências 

da Administração contratante; 

14.1.44 Apresentar, sempre que solicitada, documentos que comprovem a 

procedência dos serviços prestados e materiais fornecidos; 

14.1.45 Assumir, ainda, a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais 

resultantes da adjudicação do Processo Licitatório. 

14.1.46 A inadimplência da empresa, com referência aos encargos estabelecidos na 

condição anterior, não transfere a responsabilidade por seu pagamento à 

Administração contratante, nem poderá onerar os materiais objeto deste 

Termo, razão pala qual a Empresa renuncia a qualquer vínculo de 

solidariedade, ativa ou passiva, com a contratante. 

14.1.47 Tratando-se de recurso proveniente de transferência voluntária da União, 

permitir o livre acesso dos servidores do órgão ou entidade pública 

concedente, da mandatária ou da convenente, bem como dos órgãos de 

controle, aos documentos e registros contábeis das empresas contratadas.  

14.1.48 Fornecer todo o enxoval hospitalar necessário ao abastecimento de roupas 

hospitalares nas Unidades da Contratante, em conformidade com o Anexo II 

deste instrumento; 
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14.1.49 Responsabilizar-se integralmente pelos serviços contratados, nos termos da 

legislação vigente; 

14.1.50 Possuir capacidade técnica, operacional e profissional para garantia da 

execução do objeto a ser licitado e de forma a realizar com qualidade os 

serviços prestados, de modo a manter o abastecimento adequado e as 

condições necessárias para desinfecção, higienização e esterilização, 

acondicionamento de toda a roupa processada, garantindo a qualidade dos 

serviços prestados, bem como a retirada e entrega da roupa por meio de 

veículos adequados; 

14.1.51 Fornecer mão de obra capacitada, em quantitativo suficiente para atender a 

demanda das Unidades, bem como produtos químicos de qualidade e 

devidamente registrados nos órgãos competentes, materiais, equipamentos e 

mobiliários, bem como garantir a manutenção preventiva e corretiva 

necessária dos equipamentos para a perfeita execução dos serviços; 

14.1.52 Manter todos os equipamentos e utensílios necessários à execução dos 

serviços em perfeitas condições de uso, de forma a garantir a não interrupção 

dos serviços; 

14.1.53 Executar os serviços conforme horários estabelecidos pelo cronograma de 

cada Unidade da Contratante de forma que não interfiram no bom 

andamento da rotina de funcionamento destes; 

14.1.54 Reparar, corrigir, remover, refazer ou substituir às suas expensas, no total 

ou em parte, os serviços prestados em que se verificarem vícios, defeitos ou 

incorreções resultantes da sua má execução; 

14.1.55 Cumprir a legislação vigente para controle de infecções hospitalares, bem 

como as normatizações de cada Unidade Hospitalar, visando assegurar a 

qualidade dos serviços prestados; 

14.1.56 Estar ciente de que, quando houver descumprimento total ou parcial de suas 

obrigações, sujeitar-se-á às penalidades previstas no ato convocatório, no 

contrato e na legislação pertinente; 
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14.1.57 Estabelecer Programa de Prevenção de Riscos Ambientais, conforme 

preconiza a NR 09 do Ministério do Trabalho e Emprego, que compõe a 

Portaria nº 3.214 de 08/06/78 e suas alterações; 

14.1.58 Manter registro de segurança e saúde ocupacional, conforme preconiza a 

NR 32 do Ministério do Trabalho e Emprego, que compõe a Portaria nº 

3.214 de 08/06/78 e suas alterações; 

14.1.59 Manter registro da caldeira, conforme preconiza a NR 13 do Ministério do 

Trabalho e Emprego, que compõe a Portaria nº 3.214 de 08/06/78 e suas 

alterações, bem como o artigo 1º da resolução 307/86, do CONFEA; 

14.1.60 Apresentar semestralmente laudo com os resultados da análise físico-

química e microbiológica da água utilizada; 

14.1.61 Utilizar racionalmente produtos químicos, cuja aplicação nos serviços 

deverá privilegiar a menor toxicidade destes, os quais devem ser 

devidamente registrados na ANVISA; 

14.1.62 Possuir normas e rotinas padronizadas, manuais e procedimentos 

operacionais padrão (POP) atualizados de todas as atividades desenvolvidas, 

as quais devem estar registradas e acessíveis aos profissionais envolvidos 

para in loco; 

14.1.63 Possuir responsável técnico com formação em segurança e saúde 

ocupacional, controle de infecção e que responda perante a vigilância 

sanitária pelas ações ali realizadas; 

14.1.64 Fornecer todos os insumos necessários à prestação do serviços, como: fita 

para autoclave, indicador biológico, teste bowiedick, fita crepe, etc, que 

forem utilizados na prestação dos serviços de esterilização e lenha para a 

caldeira; 

14.1.65 Arcar com todas as despesas e encargos trabalhistas, previdenciários, 

sociais, fiscais e comerciais que incidam ou venham a incidir sobre a 

prestação dos serviços, tais como: insumos necessários à realização dos 

serviços, fretes, impostos, taxas, encargos, enfim todos os custos diretos e 

indiretos necessários ao cumprimento do objeto ora contratado, inclusive os 

decorrentes de repetição dos serviços que não forem considerados 
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satisfatórios, cujo ônus e obrigações em nenhuma hipótese poderão ser 

transferidos para a Contratante; 

14.1.66 Realizar suas atividades utilizando profissionais e equipamentos em número 

suficiente, cabendo-lhe total e exclusiva responsabilidade pelo integral 

atendimento do objeto e de toda a legislação pertinente; 

14.1.67 A atividade de distribuição de roupas limpas e coletas de roupas sujas, bem 

como o serviço de hotelaria terão o funcionamento ininterrupto por 24 (vinte 

e quatro) horas, inclusive feriados, sábados e domingos em todas as unidades 

hospitalares elencadas no subitem 2.4 deste instrumento. 

14.1.68 Responsabilizar-se por todas as obrigações decorrentes da execução 

contratual, incluindo: materiais, ferramentas, mão-de-obra, locomoção, 

salários, encargos sociais, assistência médica, auxílio-transporte, auxílio 

alimentação, hospedagem, seguros de acidentes, impostos, contribuições 

previdenciárias, encargos trabalhistas e quaisquer outras que forem devidos, 

relativamente à execução dos serviços e aos empregados, isentando a 

Contratante de qualquer responsabilidade solidária ou subsidiária; 

14.1.69 Indenizar qualquer dano causado aos pacientes ou seus acompanhantes ou a 

terceiros ou a eles vinculados, decorrente da ação ou omissão voluntária, 

negligência, imprudência ou imperícia praticados por seus empregados, 

profissionais ou prepostos ou por falhas na execução do serviço; 

14.1.70 Manter durante toda a execução do contrato as condições de habilitação e 

qualificação exigidas no ato convocatório, em acordo com o descrito no art. 

55, XIII da Lei 8.666/93; 

14.1.71 Cumprir com o estabelecido em Resoluções, Decretos, Portarias e Normas, 

pertinentes ao objeto do contrato, a fim de garantir o pleno funcionamento 

do serviço referente órgãos reguladores, fiscalizadores e controladores; 

14.1.72 Assumir a responsabilidade por todas as providências e obrigações 

estabelecidas na legislação específica de acidentes de trabalho quando forem 

vítimas seus funcionários no desempenho dos serviços ou relacionados a 

eles, ainda eu acontecido nas dependências da Contratante; 
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14.1.73 Manter Plano de Gerenciamento dos Resíduos Sólidos de Serviços de Saúde 

– PGRSS atualizado e aplicá-lo conforme RDC nº 306 de 07 de dezembro de 

2004 ou legislação vigente; 

14.1.74 Prestar os esclarecimentos que forem solicitados pela Contratante, cujas 

reclamações se obriga a atender prontamente; 

14.1.75 Reparar prontamente qualquer bem, quando durante a execução do serviço 

venha a ser danificado, sem quaisquer ônus para a SESA e devolvê-lo 

funcionando perfeitamente; 

14.1.76 Dar ciência à Contratante, imediatamente e por escrito, de qualquer 

anormalidade verificada durante a execução dos serviços; 

14.1.77 Manter sigilo e confidencialidade de todo o teor das informações a que tiver 

acesso por força do contrato, sob pena de responder pelos danos e prejuízos 

decorrentes da divulgação indevida; 

14.1.78 Implantar, de forma adequada, a execução e supervisão permanente dos 

serviços, de maneira estruturada, mantendo constante suporte para dar 

atendimento a eventuais necessidades para o suprimento de roupas limpas; 

14.1.79 Elaborar e submeter à CCIH das unidades um cronograma para execução 

dos serviços, onde deverão constar horários e rotas de roupa suja e limpa. 

 

15 DA VIGÊNCIA CONTRATUAL 

15.1 Este contrato terá a duração de 180 (cento e oitenta) dias consecutivos e 

ininterruptos, os quais serão contados a partir da data de sua assinatura, em 

consonância com o Inciso IV do artigo 24 da Lei 8.666/93. 

15.2 A execução dos serviços objeto deste certame será iniciada pela Contratada 

IMEDIATAMENTE, por ônus da mesma, sem interrupção dos serviços 

contínuos, após o recebimento da ordem de serviço emitida pela Contratante. 

 

16 DA FISCALIZAÇÃO CONTRATUAL 

16.1 A fiscalização do contrato celebrado será exercida pelos fiscais do contrato da 

SESA, devidamente designados por Portaria; 
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16.2 A fiscalização de que trata o item acima não exclui nem reduz a 

responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer 

irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas, vícios redibitórios, 

ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorrência 

desta, não implica em corresponsabilidade da SESA ou de seus fiscais; 

16.3 Compete aos fiscais de contrato participarem de reuniões com o(s) 

representante(s) da Contratada, definindo procedimentos para o perfeito 

desenvolvimento dos trabalhos; 

16.4 Compete aos fiscais de contrato fiscalizar e acompanhar a execução dos 

serviços, além de emitir aos setores de avaliação e controle da SESA relatórios 

sobre os serviços prestados pela Contratada. No caso de observação de 

falhas/problemas graves, os fiscais deverão informar, por escrito, imediatamente 

a Contratante para que sejam tomadas as devidas providências o sentido de 

corrigi-las. 

16.5 Compete aos fiscais de contrato exigir da Contratada a imediata correção de 

serviços mal executados ou em desacordo com o especificado no contrato; 

16.6 Compete aos fiscais de contrato verificar e exigir a execução das rotinas de 

serviços periódicos estabelecidos neste instrumento; 

16.7 Mensalmente deverá ser emitido relatório informando eventuais desvios 

técnicos do contrato, rol (fluxograma) da hotelaria disponibilizada para cada 

unidade, bem como, a quantidade de quilos/leitos/mês de roupas processadas 

para cada unidade ao qual foi contratado e todas as ocorrências da execução do 

serviço verificadas no referido mês; 

16.8 O relatório de execução dos serviços deve constar a identificação de cada 

Unidade atendida com seus respectivos números de leitos e quilos contratados 

contendo o período de atendimento diário e mensal contratado. 

17 DOS FISCAIS DE CONTRATO 

17.1 A fiscalização desta contratação será exercida em cada Unidade Hospitalar 

pelos servidores elencados no quadro abaixo:  

 
UNIDADE FISCAL DE CONTRATO 

Hospital de especialidades Clínicas Dr. Alberto Lima – HCAL 
Williams Alfaia de Oliveira 

Contato: (96) 99962 4849 
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Hospital da Mulher Mãe Luzia – HMML 
AydwlhaMoniq Barbosa de Santana 

(96) 98101 0985 

Hospital da Criança e do Adolescente – HCA e Pronto 

Atendimento Infantil – PAI; 

Maricy Barbosa Nunes Cravo 

Contato: (96) 99158 5745 

Hospital de Emergências – HE 
Carlos Correa Galan Júnior 

Contato: (96) 99161 7184 

Hospital Estadual de Santana – HES 
Moacir Júnior Ferreira de Sousa 

Contato: (96) 98105 9020 

Hospital Estadual de Oiapoque – HEO 
Paulo Lima Bezerra 

Contato: (96) 988068688 

Hospital Estadual de Laranjal do Jari – HELJ 
Raumicleia Góes de Andrade 

Contato: (96) 99132 4164 

UPA ZONA NORTE 
Obede Castro Pacheco 

Contato: (96) 99202 5094 

UPA Laranjal do Jari 
Andréa Miranda da Luz Lima 

Contato: (96) 99111 2406 

Centro de Referência em Práticas Integrativas e 

Complementares em Saúde – CERPIS 
Elziwaldo Lobo Monteiro 

Centro de Referência em Tratamento de Doenças Tropicais – 

CRDT 

Magali Cristina Pereira da Silva 

Contato: (96) 98118 8888 

Centro de Especialidades Odontológicas – CEO JhonyEnder de Almeida Ferreira 

CAPS AD Adrielle Cardoso Sussuarana 

CAPS III Danielle Coelho Gomes dos Santos 

CAPS IJ  

Posto UNIFAP 
José Adolfo Homobono Machado Bittencourt. 

Contato: (96) 98111 6383 

Maternidade de Risco Habitual Zona Norte -- 

 

18 DA GARANTIA CONTRATUAL 

18.1 A CONTRATADA deverá apresentar à CONTRATANTE, no prazo máximo de 

05 (cinco) dias, contado da data da assinatura do instrumento contratual, 

comprovante de prestação de garantia da ordem de 5% (cinco por cento) do 

valor do contrato, a ser prestada em qualquer modalidade prevista pelo § 1º, art. 

56 da Lei Federal n.º 8.666/93, a ser restituída após sua execução satisfatória.  

18.2 A garantia prestada não poderá se vincular a outras contratações, salvo após sua 

liberação.  

18.3 Caso o valor do contrato seja alterado, de acordo com o art. 65 da Lei Federal 

n.º 8.666/93, a garantia deverá ser complementada, no prazo de 72 (setenta e 

duas) horas, para que seja mantido o percentual de 5% (cinco por cento) do 

valor do Contrato.  
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18.4 Nos casos em que valores de multa venham a ser descontados da garantia, seu 

valor original será recomposto no prazo de 72 (setenta e duas) horas, sob pena 

de rescisão administrativa do contrato.  

18.5 O levantamento da garantia contratual por parte da CONTRATADA, 

respeitadas as disposições legais, dependerá de requerimento da interessada, 

acompanhado do documento de recibo correspondente. 

 

19 DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES 

19.1 A quantidade inicialmente contratada poderá ser acrescida e/ou suprimida 

dentro dos limites previstos no $ 1º do artigo 65 da Lei nº 8.666/93, podendo a 

supressão exceder tal limite, nos termos do § 2º, inciso II do mesmo dispositivo 

legal. 

 

20 DA SUBCONTRATAÇÃO 

20.1 É vedada a subcontratação total ou parcial da execução do objeto, tendo em 

vista a contratação por notória especialização.  

20.2 A Contratada também não poderá ceder ou transferir, no todo ou em parte, 

ainda que em função de reestruturação societária, fusão, cisão e incorporação, 

os direitos e obrigações decorrentes do contrato com a Contratante, inclusive, 

seus créditos. 

 

21 DO VALOR ESTIMADO 

21.1 O valor estimado para a aquisição do presente objeto é de R$ XXX (...) 

conforme Pesquisa de Preços realizada pelo NCP/COGEC de acordo com a IN 

n° 73/2020. 

 

22 DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

22.1 As despesas decorrentes da contratação do objeto deste instrumento correrão à 

conta dos recursos específicos da Secretaria de Estado da Saúde, cuja: 

Programa de Trabalho Fonte Natureza 
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23 DO PAGAMENTO 

23.1 O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias, após o regular fornecimento 

do objeto, mediante o processamento normal de liquidação e liberação dos 

recursos financeiros pela Secretaria de Estado da Fazenda (SEFAZ-AP); 

23.2 E condição para o processamento do pagamento a apresentação por parte da 

empresa da(s) Nota(s) Fiscal (is) /Fatura(s) referente(s) ao(s) objeto(s) 

regularmente fornecido(s), acompanhado(s) dos documentos de habilitação 

perante a Fazenda Federal, Estadual e Municipal, INSS, FGTS e Ministério do 

Trabalho (CNDT) junto a Administração Contratante, para sua devida 

certificação, conforme disposto o art. 29 da Lei n. 8.666, de 1993, e no Art. 7o 

do Decreto Estadual n. 1.278, de 17 de fevereiro de 2011; 

23.3 O pagamento será creditado em favor da contratada, através de ordem bancária, 

na entidade bancaria indicada na proposta, cabendo ao interessado informar 

com clareza o nome do banco, assim como os números da respectiva agencia e 

da conta corrente em que deverá ser efetivado o crédito; 

23.4 A Administração reserva-se ao direito de descontar da(s) Nota(s) 

Fiscal(is)/Fatura(s) a serem pagas, qualquer débito existente da empresa em 

consequência de penalidade aplicada durante o fornecimento do objeto; 

23.5 Nenhum pagamento será efetuado a contratada, enquanto pendente de 

liquidação qualquer obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de 

penalidade ou inadimplência, sem que isto gere direito ao pleito de 

reajustamento ou correção monetária do valor inicial; 

23.6 Quando ocorrerem eventuais atrasos de pagamento provocados exclusivamente 

pela Administração, o valor devido deverá ser acrescido de atualização 

financeira, e sua apuração se fara desde a data de seu vencimento ate a data do 

efetivo pagamento, em que os juros de mora serão calculados a taxa de 0,5% 

(meio por cento) ao mês, ou 6% (seis por cento) ao ano, mediante aplicação das 

seguintes fórmulas: 
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23.6.1 EM = I x N x VP, sendo: 

EM = Encargos moratórios; 

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo 

pagamento; 

VP = Valor da parcela a ser paga; 

 

23.6.2 I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim 

apurado: 

I= (TX/100)/360 

I= (6/100)/360 = 0,00016438 

TX = Percentual da taxa de juros de mora anual = 6% 

 

24 DAS SANÇÕES  

24.1 Estarão sujeitas as penalidades administrativas previstas na Lei n. 10.520/2002 

e subsidiariamente, na Lei n. 8.666/93, a licitante e/ou a contratada que: 

a. Convocada dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o 

contrato, não aceitar ou retirar a nota de empenho; 

b. Deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o 

certame;  

c. Inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em 

decorrência da contratação; 

d. Ensejar o retardamento da execução do objeto; 

e. Não mantiver a proposta; 

f. Falhar ou fraudar na execução do contrato; 

g. Comportar-se de modo inidôneo; 

h. Fizer declaração falsa; 

i. Cometer fraude fiscal. 

24.2 A contratada que cometer qualquer das infrações discriminadas no subitem 

acima ficara sujeita, sem prejuízo das demais cominações legais, as seguintes 

sanções: 

a. advertência, por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem 

prejuízos significativos para a Contratante; 

b. multa moratória de 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de atraso 

injustificado e por ocorrência de fato em desacordo com o proposto e o 
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estabelecido neste instrumento, até o máximo de 15% (quinze por cento) 

sobre o valor da parcela inadimplida, recolhida no prazo máximo de 15 

(quinze) dias corridos, uma vez comunicados oficialmente; 

c. multa compensatória de 20% (vinte por cento) sobre o valor total do 

contrato, no caso de inexecução total do objeto e pela recusa em retirar a 

Nota de Empenho, no prazo de 05 (cinco)dias uteis, após regularmente 

convocada, recolhida no prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos, uma 

vez comunicada oficialmente, e sem prejuízo da aplicação de outras 

sanções legalmente previstas; 

d. Em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, no mesmo 

percentual do subitem acima, será aplicada de forma proporcional a 

obrigação inadimplida; 

e. Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou 

unidade administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua 

concretamente, pelo prazo de até 2 (dois) anos; 

f. Impedimento de licitar e contratar com o Estado do Amapá com o 

consequente descredenciamento do Cadastro Central de Fornecedores do 

Estado do Amapá, pelo prazo de até 05 (cinco) anos; 

g. declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração 

Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até 

que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou 

a penalidade, que será concedida sempre que a Contratada ressarcir a 

Contratante pelos prejuízos causados. 

21.3 Também ficam sujeitas as penalidades do art. 87, III e IV da Lei n. 8.666, de 

1993, as empresas e os profissionais que: 

a. tenham sofrido condenação definitiva por praticar, por meio doloso, fraude 

fiscal no recolhimento de quaisquer tributos; 

b. tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da 

contratação; 

c. demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração 

em virtude de atos ilícitos praticados. 
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21.4 As sanções de advertência, suspensão temporária de participar em licitação e 

impedimento de contratar com a Administração, e declaração de inidoneidade 

para licitar ou contratar com a Administração Pública poderão ser aplicadas a 

contratada juntamente com as de multa, descontando-a dos pagamentos a serem 

efetuados; 

21.5 A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo 

administrativo que assegure o contraditório e a ampla defesa, observando-se o 

rito previsto na Lei n. 12.846/13 (Lei de Anticorrupção), e, subsidiariamente, o 

procedimento previsto na Lei n° 8.666/93 e na Lei n.9.784/99; 

21.6 A aplicação das penalidades e de competência dos respectivos órgãos 

contratantes, devendo tais ocorrências serem informadas ao órgão gerenciador 

do Registro de Preços; 

21.7 Em atenção ao princípio da proporcionalidade, na estipulação das sanções, a 

autoridade competente, deverá considerar a gravidade da conduta do infrator, o 

caráter educativo da pena, o grau de comprometimento do interesse público e o 

prejuízo pecuniário decorrente das irregularidades constatadas; 

21.8 As situações dispostas no Art. 78 da Lei n. 8.666/93 poderão ensejar, a critério 

da Administração, a rescisão unilateral do contrato. 

 

22 DO FORO 

22.1 Fica eleito o foro da Justiça do Estado do Amapá, Comarca de Macapá para 

dirimir as dúvidas não solucionadas administrativamente oriundas do 

cumprimento das obrigações estabelecidas. 

 

Macapá/AP, 18 de novembro de 2021. 

 

WENDERSON DA SILVA LEITE 

Superintendente de Assistência à Saúde - SAS/SESA 

Decreto nº 

 

 

KÁTIA CILENE DE OLIVEIRA ALMEIDA 

Assessor Técnico Nivel III – SAS/SESA 

Decreto nº 
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PRISCILA SALES COIMBRA 

Apoio Técnico – SAS/SESA 
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ANEXO I DO PROJETO BÁSICO 

RELAÇÃO DE LOTES DE UNIDADES HOSPITALARES 

LOTE I – CPRH HCAL 
 

ITEM UND 
QTD 

leito/maca 

Carga de 

roupa 

KG/leito/dia 
QTD 

KG/DIA 

REF 

 

QTD 

/MÊS 

QTD REF. QTD/KG 

  KG/MÊS 
QTD/ 

MESES 
SEMESTRAL 

1 HCAL 165 6 990 30 29.700 6 178.200 

2 HMML 198 6 1.188 30 35.640 6 213.840 

3 HCA/PAI 121 6 726 30 21.780 6 130.680 

4 HE 118 6 708 30 21.240 6 127.440 

5 HES 128 6 768 30 23.040 6 138.240 

6 CAPS AD 10 4 40 30 1.200 6 7.200 

7 CAPS III 8 4 32 30 960 6 5.760 

8 CAPS IJ 1 4 4 30 120 6 720 

9 CRDT 4 4 16 30 480 6 2.880 

10 CERPIS 22 4 88 30 2.640 6 15.840 

11 CEO 2 4 8 30 240 6 1.440 

12 UPA Zona Norte 14 6 84 30 2.520 6 15.120 

13 
Policlínica da 

UNIFAP 
20 4 80 30 2.400 6 14.400 

  TOTAL KG 811   4.731   141.960   851.760 

TOTAL ESTIMADO DO LOTE I (R$) 
   

 

LOTE II – CPRH HELJ 

ITEM UND 
QTD      

LEITO/MACA 

CARGA DE 

ROUPA QTD 

KG/DIA 

REF. QTD REF. QTD/KG 

KG/Leito/dia QTD/MÊS KG/MÊS 
QTD/ 

MESES 
SEMESTRAL 

1 HELJ 71 8 568 30 17.040 6 102.240 

2 UPA Jari 38 8 304 30 9.120 6 54.720 

  Total KG 109   872   26.160   156.960 

TOTAL ESTIMADO DO LOTE II (R$)       
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Os quantitativos previstos neste instrumento foram definidos mediante coleta das 

necessidades existentes junto às Unidades de Saúde subordinadas a esta Secretaria e, o 

cálculo do peso de roupa a ser processada foi realizado utilizando-se a seguinte fórmula 

constante no Manual de Processamento de Roupas de Serviços de Saúde: Prevenção e 

Controle de riscos – ANVISA, 2009. 

 

N° de leitos x Carga de Roupa (Kg/leito/dia) x 7 (dias) 

_____________________________________________       = Kg/dia 

Jornada de trabalho (dias/semana) 

 

 

Macapá/AP, 18 de novembro de 2021. 

 

 

WENDERSON DA SILVA LEITE 

Superintendente de Assistência à Saúde - SAS/SESA 

Decreto nº 

 

 

KÁTIA CILENE DE OLIVEIRA ALMEIDA 

Assessor Técnico Nivel III – SAS/SESA 

Decreto nº 

 

PRISCILA SALES COIMBRA 

Apoio Técnico – SAS/SESA 

 

  

LOTE III – CPRH HEO 

ITEM UND 
QTD 

LEITO/MACA 

CARGA DE 

ROUPA 

KG/leito/dia 
QTD 

KG/DIA 

REF. QTD REF. QTD 

 QTD/MÊS KG/MÊS QTD/ANUAL KG/ANUAL 

1 HEO 92 8 736 30 22.080 6                                         132.480 

  TOTAL KG 92   736   22.080   132.480 

TOTAL ESTIMADO DO LOTE III (R$) 
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ANEXO II 

Relação de enxoval e seus complementos disponibilizados pela Contratada por Unidade. 

Unidade: Hospital de Especialidades Clínicas Doutor Alberto Lima - HCAL 

Setores: Clínica médica masculina e feminina, Clínica Cirúrgica masculina e feminina, Ortopédica, 

Nefrologia, CDT, Psiquiatria, ambulatório B, UNACON, Centro Cirúrgico, CME, Odontologia, 

Consultórios, Endoscopia, Eletrocardiograma, Teste Ergométrico, Ecocardiograma, Ultrassom, UTI, 

Raios-X, Tomografia e SAE. 

Camisola (Pacientes exames e imagem) Único 

Conjunto paciente e acompanhante (camisa, short com elástico). P, M, G, GG, EXG 

Preparo cirúrgico  

Capote (UTI, CC, Isolamento, RC, visita)  

Lençol adulto com elástico (avulso)  

Lençol adulto sem elástico (avulso)  

Pano de biombo  

Jogo de lençóis (01 lençol com elástico + 01 lençol sem elástico – kit)  

Trapos (pacote com 30 compressas usadas)  

Braceiro NEFRO  

Cobertor 100% acrílico  

Toalha de banho  

TNT adulto  

Saco de tecido para hampers  

Lençol de maca e maca Fowler  

Gorro, máscara e pantufas (tecido)  

Pacote cirúrgico de Primeira (3 capotes, 1 CD 80X80) 

Média 36 pacotes/diários 

 

Pacote cirúrgico PTERIGIO (1 CF 50x50, 1 FMAYO, 2 CD 80x80, 1 

CD 80x80) 

Média 10 pacotes/diários 

 

Pacote cirúrgico de pequena cirurgia (1 FMAYO, 1 CD 140x140, 1 

CD 100x100, 1 CF 150x150, 1CD 80x80) 

Média 18 pacotes/diários 

 

Pacote de Oftalmologia (3 CD 100x100, 1 CF 80x80, 1 FMAYO, 1 

capote) 

Média 07 pacotes/diários 

 

Pacote de Odontologia (3 capotes, 1 CD 100x100)  

Pacote cirúrgico geral (1 CD 150x150, 1 CD 100x100, 1 CS 150x150, 

1CD 150x150, 3 CD 120x120, 2 FMAYO, 1 CD 100x100) 
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Média 29 pacotes/diários 

Campo fechado 50x50  

Campo fechado 80x80 CME/CC  

Campo fechado 100x100  

Campo duplo 120x120  

Campo de mesa duplo 150x150  

Campo fenestrado 50x50  

Campo fenestrado 80x80  

Campo fenestrado 150x150  

Campo simples 150x150  

Fronha de Mayo  

Campo duplo 140x140  

Fronhas  

Capote (Centro Cirúrgico, Isolamento e Odonto)  

Campo de mesa móvel  

Pacote NEFRO Primeira (2 capotes e 1 CD 80x80) 

Média 10 pacotes/diários 

 

Pacote Punção NEFRO (2 CD 80x80, 1 CD 100x100, 1 capote)  

Compressa cirúrgica  

Repouso de funcionários: Jogo de lençóis (01 lençol com elástico + 

01 lençol sem elástico). 

 

Roupa privativa (calça e camisa) para os seguintes setores: UTI, 

CC, CME, CME global, Nefro, CDT, CSM, RC, UNACON, 

Isolamento e Estágio. 

P, M, G, GG, EXG. 

UNIDADE: Hospital da Mulher Mãe Luzia – HMML 

Setores: Alto risco, Parto normal, Pós Operatório, UCI-NEO, UTI-NEO, Tratamento, Admissão, Sala 

Parto, Mãe Canguru, Cantinho da Mamãe, CC, Pré-parto, CME, UTI Adulto, Ambulatório, Exames, 

Imagem e Banco de Leite. 

Camisola paciente e acompanhante: que seja de laço que amarre do 

lado para facilitar a desamarração. 

Único 

Lençol avulso com elástico  

Pano de biombo  

Jogo de lençóis (01 lençol com elástico + 01 lençol sem elástico)  

Trapos (pacote com 30 compressas usadas)  

Saco de tecido para hampers  

Cobertor 100% acrílico  

Toalha de banho (adultos pediatria e funcionários)  
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Toalha de banho RN (tecido duplo, de um lado atoalhado e do outro 

lado tecido fraldado, com capuz). 

 

Pagã Único 

Bata, visita e funcionário. Único 

Lençol de maca  

Travessas (forro)  

Coberta Incubadora  

Fronhas  

TNT adulto – infantil e base de mesa  

Lençol de berço – bercinho  

Fralda de tecido  

Manta dupla flanelada 100x100  

Manta de berço  

Manta de berçário  

Coberta incubadora  

Cueiro  

Pacote cirúrgico AMIL (3 capotes, 3 compressas, 1 campo de mesa 

Mayo, 2 campos duplo 150x150, 1 campo fenestrado 150x150, 1 

campo de mesa duplo 150x150) 

Média 03 pacotes/diários 

 

Pacote cirúrgico de laqueadura (3 capotes, 3 compressas, 2 campos 

duplos 150x150, 1 campo duplo 100x100, 2 campos simples 150x150, 

1 campo de mesa duplo 150x150) 

Média 02 pacotes/diários 

 

Pacote cirúrgico de cesárea (3 capotes, 3 compressas, 2 campos duplos 

150x150, 2 campos simples 100x100, 1 campo de mesa duplo 

150x150) 

Média 18 pacotes diários 

 

Pacote cirúrgico de curetagem (1 campo de mesa de Mayo, 1 campo 

fenestrado 80x80, 2 campo duplo 100x100, 1 compressa) 

Média 16 pacotes diários 

 

Pacote cirúrgico de períneo (3 pacotes, 3 compressas, 2 campos duplos 

150x150, 2 campos simples 100x100, 1 campo simples 120x120, 1 

campo de mesa duplo 150x150) 

Média 01 pacote diário 

 

Pacote cirúrgico de parto normal (2 campos simples 100x100; 2 

campos duplos 150x150; 1 campo duplo 100x100; 1 capote; 3 

compressas) 

Média 42 pacotes diários 

 

Pacote RN (1 campo duplo 100x100, envoltório; 3 campos simples  
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150x150; 2 campos duplos 80x80; 1 capote; 1 campo fenestrado 

150x150.) 

Campo duplo 50x50  

Campo duplo 80x80  

Campo duplo 100x100  

Campo duplo 120x120  

Campo de mesa duplo 150x150  

Campo simples 150x150  

Campo de Mayo  

Campo fenestrado 150x150  

Campo simples 80x80  

Capote cirúrgico (avulso, CC, banho, visita, CTI, RC E UTI).  

Gorros, máscaras e pantufas (avulso).  

Campo de mesa duplo 160x220.  

Compressa cirúrgica  

Repouso de funcionários: Kit lençol com elástico e sem elástico.  

Roupa privativa (calça e camisa) para os seguintes setores: UTI 

NEO, UTI ADULTO, CENTRO CIRÚRGICO, CME, CPN. 

P, M, G, GG, EXG. 

UNIDADE: HOSPITAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE – HCA E PRONTO 

ATENDIMENTO INFANTIL - PAI 

Setores: Pronto Atendimento Infantil - PAI, Clínica cirúrgica, Clínica médica, UTI, Observação, PA, 

Pediatria, Centro Cirúrgico e UCLP. 

Lençóis para berço (sem elástico)  

Lençóis para berço (com elástico)  

Lençol de maca  

Toalha para paciente (pacientes, funcionários e acompanhantes)  

Saco de tecido para Hamper.  

Pano para biombo  

Jogo de lençóis – adulto (01 lençol com elástico + 01 lençol sem 

elástico, paciente, acompanhante e pai) 

 

Roupa para paciente (pediatria) PP, P, M, G. 

Conjunto para acompanhante (short e camisa) P, M, G, GG. 

Máscara, gorro e pantufas (tecido).  

Fralda de pano  

Bata para visitantes  

Fronha  

Preparo cirúrgico  
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TNT  

Pacote de geral (01 envoltório 150x150, 5CS 150x150, 2 CD 150x150, 

1 FMAYO, 1 CD 80x80) 

Média 07 pacotes diários 

 

Pacote de RN (01 envoltório 150x150, 5 CS 150x150, 2 CD 150x150, 

1 FMayo, 1 CD 80x80) 

Média 07 pacotes diários 

 

Pacote de RN (01 envoltório 150x150, 2 CD 150x150, 1 FMAYO, 3 

CS 150x150, 1 CD 80x80, 1 CD 150x150 fenestrado) 

Média 04 pacotes diários 

 

Pacote de pequenas cirurgias (01 envoltório 80x80, 2 CS 150x150, 1 

FMAYO, 1 CD 80x80, 3 CF 150x150) 

Média 07 pacotes diários 

 

Pacotes de capotes de primeira (3 capotes, e 1 CD 80x80) 

Média 39 pacotes diários 

 

Campo duplo 50x50  

Campo simples 80x80  

Campo duplo 80x80  

Fronha de MAYO  

Campo fenestrado 150x150  

Campo simples 150x150  

Campo envoltório 150x150  

Campo duplo 100x100  

Campo duplo 120x120  

Campo duplo 150x150  

Campo fenestrado 50x50 F-10  

Campo de mesa (paciente)  

Cobertor  

Compressa cirúrgica  

Repouso de funcionários: Jogo de lençóis (01 lençol com elástico + 

01 lençol sem elástico). 

 

Roupa privativa (calça e camisa) para os seguintes setores: UTI, 

Centro Cirúrgico, Central de material esterilizado (CME), Sala 

Vermelha (PAI), Unidade de Cuidados de Longa Permanência 

(UCLP), Isolamentos. 

P, M, G, GG, EXG. 

Unidade: Hospital de Emergências Oswaldo Cruz -HE 

Setores: Clínica Médica I, Clínica médica II, Clínica Cirúrgica, Clínica Ortopédica, CC, CTQ, UTI, 

Ambulatório I, ambulatório II, PA, CME, Imagem e Exames. 
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Camisola de paciente ÚNICO 

Conjunto para paciente (camisa e short) 

CTI, CTQ e Clínicas. 

PP, P, M, G, GG, EXG. 

Preparo cirúrgico.  

Conjunto (calça e camisa) para paciente de pediatria. PP, P, M, G, GG. 

Jogo de lençóis (01 lençol com elástico + 01 lençol sem elástico).  

Pano de biombo  

Lençol com elástico  

Lençol sem elástico  

Trapos (pacote com 30 compressas usadas)  

Cobertor 100% acrílico  

Toalha de banho (paciente e funcionário)  

TNT adulto  

Lençol de maca  

Saco de tecido para hampers  

Capote, UTI, Centro Cirúrgico, CTQ, visita e banho  

Máscara, gorro e pantufa  

Pacote cirúrgico de primeira (3 capotes, 1 CD 80x80) 

Média 54 pacotes diários 

 

Pacote cirúrgico de segunda (2 CD 150x150, 3 CD 100x100, 1 CS 

150x150, 1 CD 100x100) 

Média 58 pacotes diários 

 

Pacote cirúrgico de pequena cirurgia (2 CD 80x80, 1 CF 80x80) 

Média 19 pacotes diários 

 

Pacote de fenestra de CTI (1 CF 50x50, 1 CD 50x50) 

Média 19 pacotes diários 

 

Pacote de capote do CTI (1 capote 1 CD 80x80)  

Campo fechado 50x50  

Campo fechado 80x80  

Campo fechado 100x100  

Campo fenestrado 50x50  

Campo fenestrado 80x80  

Campo duplo 150x150  

Fronha  

Campo simples 150x150  

Campo fenestrado 150s150  
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Campo de mesa duplo 160x160   

Compressa cirúrgica  

Repouso de funcionários: Jogo de lençóis (01 lençol com elástico + 

01 lençol sem elástico). 

 

Roupa Privativa (calça e camisa) para os seguintes setores: UTI, 

CC, CTQ, CME, RC, Ambulatório I e II, Emergência, PA. 

P, M, G, GG, EXG. 

Unidade: Hospital Estadual de Santana - HES 

Setores: Clínica Médica Feminina e Masculina, Clínica Cirúrgica feminina e masculina, CC, Pré-parto, 

CME, UTI adulto, PA - Pediatria, PA adulto, maternidade, pediatria, UTI NEO, Ambulatório, UCIM, 

Exames, Imagem, Massoterapia, Acupuntura e Banco de Leite – HES. 

Camisola paciente (exames e imagens) ÚNICO 

Conjunto paciente (camisa e short) PP, P, M, G, GG, EXG. 

Lençol adulto com elástico  

Pano de biombo  

Bata de visita  

Jogo de lençóis (01 lençol com elástico + 01 lençol sem elástico)  

Trapos (pacote com 30 compressas usadas)  

Saco de tecido para hampers  

Cobertor 100% acrílico  

Toalha de banho (adulto, infantil e funcionário)  

Conjunto para paciente pediátrico (short e blusa) PP, P, M, G, GG. 

Conjunto para acompanhante (blusa e short) P, M, G, GG, EXG. 

Lençol de maca  

Travessas (forro)  

Camisola para Raios X (exames e imagem)  

Lençol com elástico berço e bercinho  

Jogo de lençóis de berço (01 lençol com elástico + 01 lençol sem 

elástico de berço) 

 

TNT adulto – infantil e base de mesa  

Lençol de berço com elástico  

Fralda de tecido  

Manta dupla flanelada 100x100  

Preparo cirúrgico (bata com abertura atrás)  

Cueiro  

Pacote cirúrgico cirurgia geral (3 capotes, 3 compressas, 1 campo de 

mesa Mayo, 2 campos duplos 150x150, 1 campo fenestrado 150x150, 

1 campo de mesa duplo 150x150) 
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Média 10 pacotes diários  

Pacote cirúrgico de laqueadura (3 capotes, 3 compressas, 2 campos 

simples 150x150, 1 campo de mesa duplo 150x150) 

Média 01 pacote diário 

 

Pacote Cirúrgico de Cesárea (3 capotes, 3 compressas, 2 campos 

duplos 150x150, 2 campos simples 150x150, 2 campos duplos 

100x100, 2 campos simples 100x100, 1 campo de mesa duplo 

150x150) 

Média 12 pacotes diários 

 

Pacote cirúrgico de pequena cirurgia (1 campo de mesa de Mayo, 1 

campo fenestrado 80x80, 1 campo duplo 100x100, 1 compressa) 

Média 13 pacotes diários 

 

Pacote cirúrgico de períneo (3 capotes, 3 compressas, 2 campos duplos 

150x150, 2 campos simples 100x100, 1 campo simples 120x120, 1 

campo de mesa duplo 150x150) 

Média 01 pacote diário 

 

Pacote cirúrgico de parto normal (2 campos simples 100x100, 2 

campos duplos 150x150, 1 campo duplo 100x100, 1 capote, 3 

compressas) 

Média 8 pacotes diários 

 

Campo duplo 50x50  

Campo duplo 80x80  

Campo duplo 100x100  

Campo mesa MAYO  

Campo fenestrado 150x150  

Fronhas  

Campo duplo 120x120  

Campo de mesa duplo 150x150  

Capote cirúrgico (avulso, CC, banho e isolamento)  

Gorros, máscaras e pantufas (avulso).  

Campo de mesa duplo 160x220  

Compressa cirúrgica  

Repouso dos funcionários: Kit lençol com elástico e sem elástico.  

Roupa Privativa para os seguintes setores (calça e camisa): 

ambulatório II, UTI, UTI NEO, CC, CME, PA, Emergência, RC, Pré-

parto e banho. 

P, M, G, GG, EXG. 

Unidade: Hospital Estadual de Oiapoque - HEO 

Setores:Clínica Médica Feminina e Masculina, Clínica Cirúrgica feminina e masculina, CC, Pré-parto, 

CME, UTI adulto, PA - Pediatria, PA adulto, maternidade, pediatria,Ambulatório, UCIM, Exames, 

Imagem. 
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Camisola paciente (exames e imagens) ÚNICO 

Conjunto paciente (camisa e short) PP, P, M, G, GG, EXG. 

Lençol adulto com elástico  

Pano de biombo  

Bata de visita  

Jogo de lençóis (01 lençol com elástico + 01 lençol sem elástico)  

Trapos (pacote com 30 compressas usadas)  

Saco de tecido para hampers  

Cobertor 100% acrílico  

Toalha de banho (adulto, infantil e funcionário)  

Conjunto para paciente pediátrico (short e blusa) PP, P, M, G, GG. 

Conjunto para acompanhante (blusa e short) P, M, G, GG, EXG. 

Lençol de maca  

Travessas (forro)  

Camisola para Raios X (exames e imagem)  

Lençol com elástico berço e bercinho  

Jogo de lençóis de berço (01 lençol com elástico + 01 lençol sem 

elástico de berço) 

 

TNT adulto – infantil e base de mesa  

Lençol de berço com elástico  

Fralda de tecido  

Manta dupla flanelada 100x100  

Preparo cirúrgico (bata com abertura atrás)  

Cueiro  

Pacote cirúrgico cirurgia geral (3 capotes, 3 compressas, 1 campo de 

mesa Mayo, 2 campos duplos 150x150, 1 campo fenestrado 150x150, 

1 campo de mesa duplo 150x150) 

 

Média 10 pacotes diários  

Pacote cirúrgico de laqueadura (3 capotes, 3 compressas, 2 campos 

simples 150x150, 1 campo de mesa duplo 150x150) 

Média 01 pacote diário 

 

Pacote Cirúrgico de Cesárea (3 capotes, 3 compressas, 2 campos 

duplos 150x150, 2 campos simples 150x150, 2 campos duplos 

100x100, 2 campos simples 100x100, 1 campo de mesa duplo 

150x150) 

Média 12 pacotes diários 

 

Pacote cirúrgico de pequena cirurgia (1 campo de mesa de Mayo, 1 

campo fenestrado 80x80, 1 campo duplo 100x100, 1 compressa) 
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Média 13 pacotes diários 

Pacote cirúrgico de períneo (3 capotes, 3 compressas, 2 campos duplos 

150x150, 2 campos simples 100x100, 1 campo simples 120x120, 1 

campo de mesa duplo 150x150) 

Média 01 pacote diário 

 

Pacote cirúrgico de parto normal (2 campos simples 100x100, 2 

campos duplos 150x150, 1 campo duplo 100x100, 1 capote, 3 

compressas) 

Média 8 pacotes diários 

 

Campo duplo 50x50  

Campo duplo 80x80  

Campo duplo 100x100  

Campo mesa MAYO  

Campo fenestrado 150x150  

Fronhas  

Campo duplo 120x120  

Campo de mesa duplo 150x150  

Capote cirúrgico (avulso, CC, banho e isolamento)  

Gorros, máscaras e pantufas (avulso).  

Campo de mesa duplo 160x220  

Compressa cirúrgica  

Repouso dos funcionários: Kit lençol com elástico e sem elástico.  

Roupa privativas para os seguintes setores (calça e camisa): 

ambulatório, UTI, UTI NEO, CC, CME, PA, Emergência, RC, Pré-

parto e banho. 

P, M, G, GG, EXG. 

Unidade: Hospital Estadual de Laranjal do Jari – HELJ 

Setores: Clínica médica masculina e feminina, Clínica cirúrgica masculina e feminina, Clínica 

Obstétrica, UTI, Pediatria, Isolamento, Pré-parto, Centro Cirúrgico, Pronto Socorro, Consultório, exames 

e imagem. 

Saco de tecido para hamper  

Capote P, M, G, GG, EXG. 

Bata de visita  

Conjunto para paciente (short e blusa) PP, P, M, G, GG, EXG. 

Jogo de lençóis (01 lençol com elástico + 01 lençol sem elástico)  

Trapos  

Toalha de banho  

Camisola adulto e infantil. PP, P, M, G, GG, EXG. 

Conjunto para acompanhante (bata, fechada, short c/ elástico) P, M, G, GG, EXG 
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Conjunto para paciente pediátrico (short e blusa) PP, P, M, G, GG. 

Fralda  

Cueiro  

Manta do berçário  

Travessa  

Kit de lençol berço  

Toalha de RN  

Coberta de incubadora  

Bolsa canguru  

Pagã  

Camisola para Raios-X (Com abertura atrás) P, M, G, GG, EXG. 

Lençol sem elástico  

Lençol de bercinho  

Lençol de maca  

Preparo cirúrgico (bata com abertura atrás, gorro, máscara e pantufas).  

Gorro, máscara e pantufa.  

TNT  

Cirurgia geral (01 campo duplo 150x150 + 01 campo duplo 120x120 + 

01 campo duplo 100x100 + 01 campo duplo 80x80 + 01 campo duplo 

50x50 + 01 campo fenestrado 150x150 + 01 campo simples 100x100)  

Média 05 pacotes diários 

 

Parto normal (01 campo duplo 150x150 + 01 campo duplo 120x120 + 

01 campo duplo 100x100 + 01 campo duplo 80x80 + 01 campo duplo 

50x50 + 01 campo fenestrado 150x150 + 01 campo simples 100x100) 

Média 10 capotes diários 

 

Cesariana (01 campo duplo 150x150 + 01 campo duplo 120x120 + 01 

campo duplo 100x100 + 01 campo duplo 80x80 + 01 campo duplo 

50x50 + 01 campo fenestrado 150x150 + 01 campo simples 100x100) 

Média 10 pacotes diários 

 

Pequenas cirurgias (01 campo duplo 150x150 + 01 campo duplo 

120x120 + 01 campo duplo 100x100 + 01 campo duplo 80x80 + 01 

campo duplo 50x50 + 01 campo fenestrado 150x150 + 01 campo 

simples 100x100) 

Média 05 pacotes diários 

 

Pacote de curetagem (01 campo duplo 150x150 + 01 campo duplo 

120x120 + 01 campo duplo 100x100 + 01 campo duplo 80x80 + 01 

campo duplo 50x50 + 01 campo fenestrado 150x150 + 01 campo 

simples 100x100) 

Média 03 pacotes diários 

 

Campo duplo 120x120  
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Campo duplo 100x120  

Campo duplo 100x120  

Campo duplo 80x80  

Campo duplo 50x50  

Campo fenestrado 80x80  

Campo de mesa 220x260  

Repouso de funcionário: Jogo de lençóis (01 lençol com elástico e 01 

lençol sem elástico) 

 

Roupas privativas (calça e camisa) nos seguintes setores: Clínica 

Obstétrica, Isolamento, Pré-parto, Centro Cirúrgico, Pronto 

Atendimento, UTI. 

P, M, G, GG, EXG. 

Compressa cirúrgica  

Unidade: Unidade de Pronto Atendimento 24hs Florência Sousa – UPA NORTE 

Setores: Isolamento, Sala Vermelha, Sala Amarela, Acolhimento, Medicação, CME, Imagem e Exames. 

Camisola de paciente Único 

Conjunto para paciente (camisa e short) 

 

P, M, G, GG, EXG. 

Conjunto para paciente de pediatria  

Jogo de lençóis (01 lençol com elástico + 01 lençol sem elástico)  

Pano de biombo  

Lençol com elástico  

Lençol sem elástico  

Trapos (pacote com 30 compressas usadas)  

Cobertor 100% acrílico  

Toalha de banho (paciente e funcionário)  

TNT adulto  

Lençol de maca  

Saco de tecido para hamper  

Capote  

Máscara, gorro e pantufa  

Campo fechado 50x50  

Campo fechado 80x80  

Campo fechado 100x100  

Campo fenestrado 50x50  

Campo fenestrado 80x80  

Fronha  
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Campo simples 150x150  

Campo fenestrado 150x150  

REPOUSO DOS FUNCIONÁRIOS: Jogo de lençóis (01 lençol com 

elástico + 01 lençol sem elástico) 

 

ROUPAS PRIVATIVAS NOS SETORES: Isolamento, Sala 

Vermelha, CME. 

 

Compressa cirúrgica  

Unidade: Unidade de Pronto Atendimento 24hs de Laranjal do Jari 

Setores: Sala Vermelha, Sala Amarela, Acolhimento, Medicação, CME, Imagem e Exames. 

Camisola de paciente Único 

Conjunto para paciente (camisa e short) 

 

P, M, G, GG, EXG. 

Conjunto para paciente de pediatria  

Jogo de lençóis (01 lençol com elástico + 01 lençol sem elástico)  

Pano de biombo  

Lençol com elástico  

Lençol sem elástico  

Trapos (pacote com 30 compressas usadas)  

Cobertor 100% acrílico  

Toalha de banho (paciente e funcionário)  

TNT adulto  

Lençol de maca  

Saco de tecido para hamper  

Capote  

Máscara, gorro e pantufa  

Campo fechado 50x50  

Campo fechado 80x80  

Campo fechado 100x100  

Campo fenestrado 50x50  

Campo fenestrado 80x80  

Fronha  

Campo simples 150x150  

Campo fenestrado 150x150  

Repouso dos funcionários: Jogo de lençóis (01 lençol com elástico + 

01 lençol sem elástico) 

 

Roupas privativas nos seguintes setores:Sala Vermelha, CME. P, M, G, GG, EXG. 

Compressa cirúrgica  

Unidade: CERPIS 

Lençol de maca  

Saco hamper  

Unidade: CRDT 

Lençol de maca  

Saco para hamper  

Campo fenestrado  



 
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE 

SUPERINTENDÊNCIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE 
PRODOC: 300101.0077.2969.0129/2021 

 

Parte integrante do Projeto Básico para contratação emergencial do serviço de lavanderia hospitalar 
 

Capote  

Lençol sem elástico  

Saco de fiapos  

Unidade: CEO – Centro de Especialidades Odontológicas 

Toalha de mão  

Campo duplo 100x100  

Campo 80x80  

Campo duplo 50x50  

Trapo  

Roupa privativa P, M, G, GG, EXG 

Pantufa  

Capotes cirúrgicos (Kit com dois)  

Campo Cirúrgico  

Preparo Cirúrgico  

Capote de banho (KIT com três)  

Propé  

Toalha  

Roupa Privativa P, M, G, GG, EXG. 

Compressa cirúrgica  

Unidade: CAPS AD 

Lençol com elástico  

Lençol sem elástico  

Lençol de maca  

Toalha de banho  

Camisola Único 

Vestimenta paciente (camisa e bermuda) P, M, G, GG, EXG. 

Saco de tecido para hamper  

Unidade: CAPS III 

Lençol com elástico  

Lençol sem elástico  

Lençol de maca  

Toalha de banho  

Camisolas Único 

Vestimenta paciente (camisa e bermuda) P, M, G, GG, EXG. 
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Saco de tecido para hamper  

Pano de biombo  

Unidade: CAPS INFANTO JUVENIL 

Lençol com elástico  

Lençol sem elástico  

Lençol de maca  

Toalha de banho  

Camisolas  

Vestimenta paciente P, M, G, GG, EXG. 

Saco de tecido para hamper  

Pano de biombo  

Unidade: Policlínica da UNIFAP 

Lençol com elástico  

Lençol sem elástico  

Lençol maca ginecológica  

Bata para paciente  

Capote  

Toalha pequena  

Saco para hamper  

 

A hotelaria hospitalar e cirúrgica a ser disponibilizada pela contratada para atender os 

hospitais e todas as unidades de saúde contempladas neste Termo de Referência, bem 

como todas as unidades e leitos a serem implementados de acordo com o acréscimo 

previsto no $1º do artigo 65 da Lei nº 8.666/93 e, deverá obedecer ao fluxograma de 

produção e engenharia clínica de cada unidade hospitalar, respeitando suas 

especificidades hospitalares. 

O licitante deverá apresentar junto ao PAB o fluxograma de hotelaria hospitalar por 

unidade atendida de acordo com a sua especificidade, de acordo com o número de leitos 

atuais das unidades hospitalares, bem como planilha de preços das peças do enxoval de 

hotelaria hospitalar e cirúrgica fornecida pela contratada. Essa planilha fornecerá o 
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embasamento para o ressarcimento da evasão ou má utilização da hotelaria hospitalar. O 

fluxograma da hotelaria hospitalar das Unidades deverá atender as quantidades de 

roupas necessárias ao atendimento e qualidade das mesmas em conformidade com a 

ABNT. 

Macapá/AP, 18 de novembro de 2021. 

 

WENDERSON DA SILVA LEITE 

Superintendente de Assistência à Saúde - SAS/SESA 
Decreto nº 

 

KÁTIA CILENE DE OLIVEIRA ALMEIDA 

Assessor Técnico Nivel III – SAS/SESA 

Decreto nº 

 

PRISCILA SALES COIMBRA 

Apoio Técnico – SAS/SESA 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

ANEXO III 

 

DECLARAÇÃO DE VISTORIA OU RENÚNCIA 
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NOME DA EMPRESA:__________________________________________________ 

CNPJ N°_______________________________________________________________ 

ENDEREÇO___________________________________________________________ 

FONE___________________________EMAIL_______________________________ 

Declaro que vistoriei minuciosamente os locais para a prestação dos serviços constantes 

do objeto do Edital de Licitação nº _____/2021, e tomei conhecimento das reais 

condições de execução dos serviços, bem como coletei informações de todos os dados e 

elementos necessários à perfeita elaboração da proposta comercial, Ou optamos pela 

não realização de vistoria assumindo inteiramente a responsabilidade ou consequências 

por essa omissão, mantendo as garantias que vincularem nossa proposta ao presente 

processo licitatório, em nome da empresa que represento. 

 

Macapá/AP,_____de_________de 2021. 

 

Visto do representante legal ou procurador da empresa:  

________________________________________________ 

Carteira de Identidade:________________________  

Órgão Expedidor:_____________________________ 
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ANEXO IV 

TERMO DE CESSÃO DE USO DE BENS 

 

TERMO DE CESSÃO DE USO DE BENS IMÓVEIS, SITUADO NA AVENIDA 

XXX, NO MUNICIPIO XXX, ESTADO DO AMAPA E DOS BENS, QUE ENTRE SI 

CELEBRAM: 1) SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DO AMAPA COMO 

CEDENTE, E 2) (entidade), COMO CESSIONARIO, NA FORMA ABAIXO: 

A Secretaria de Estado da Saúde do Amapá - SESA/AP, entidade jurídica   de   direito   

publico, inscrita no CNPJ/MF sob n° 23.086.176/0001-03, com sede na cidade de 

Macapá, sito a Av. FAB, n° 69 - Centro, CEP: 68.900-073, neste ato representado pelo 

seu titular, o Senhor JUAN MENDES, brasileiro, casado, enfermeiro, portador da 

Cédula de Identidade n° XXXX, inscrito no CPF n° XXXXXXXXX, e, 

domiciliado/sediado no Município de Macapá/AP, na Av. XXXXXXX n°. XXX, 

doravante designado CEDENTE, e de outro lado, a empresa contratada XXX 

qualificada pelo Decreto XXX, inscrita no CNPJ/MF n° XXX , com sede na cidade de 

XXX, no Estado de XXX, localizada na Rua XXX, CEP: 74290-200, e com estatuto 

protocolizado registrado e digitalizado sob o n° 1566025 no 1° Protesto, Registro de 

Títulos e Documentos de Pessoas Jurídicas de Goiânia-GO, neste ato representado por 

Lázara Maria de Ataújo Mundin, viúva, Superintendente Executivo, domiciliado em 

Goiânia- GO, na Rua T-64, Quadra 58, Setor Bueno, Portador cédula de identidade n° 

00481290947- DGPC/GO e inscrito no CPF n 307386441- 53, doravante designado 

simplesmente CESSIONARIO, celebram o presente TERMO DE CESSAO DE USO 

DE BENS, a titulo precário. 

PRIMEIRA: - (Objeto) - Constitui objeto da cessão de uso de bens imóveis, os quais 

fazem parte do patrimônio da SESA situado na Rua XXX, no Município de Macapá-

AP, CEP: XXX, juntamente com as centrais de climatização, duas subestações elétricas 

e o grupo de gerador elétrico devidamente instaladas e funcionastes. 

SEGUNDA: - (Destinação dos bens) - Os bens que terão o uso permitido através do 

presente instrumento destinar-se-á, exclusivamente, a prestação de assistência a saúde 
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de usuários do SUS. Ficando vedada a sua destinação para finalidade diversa, sob pena 

de rescisão de pleno direito do presente instrumento. 

TERCEIRA: - (Legislação aplicável) - A presente Cessão de Uso de Bens, rege-se pelo 

disposto na Lei de Estado n° 0599/2001, de 25 de abril de 2001 e Decreto n° 41 

1.024/2017, de 27 de março de2017. 

QUARTA: - (Prazo) - O presente TERMO DE CESSAO DE USO DE BENS IMÓVEIS 

será válido apenas enquanto estiver em vigor o Contrato de Gestão, do qual e parte 

integrante. 

QUINTA: - (Conservação dos bens) - Obriga-se o CESSIONÁRIO a conservar os bens 

que tiverem o uso cedido, mantendo-os permanentemente limpo e em bom estado de 

conservação, incumbindo-lhe, ainda, nas mesmas condições, a sua guarda, até a efetiva 

devolução. 

SEXTA: - (Aquisições) - Obriga-se o CESSIONARIO a comunicar oficialmente a 

CEDENTE, através de oficio a Secretaria de Estado da Saúde do Amapá, todas as 

aquisições de bens que forem realizadas com recursos oriundos deste contrato, no prazo 

de 30(trinta) dias após sua ocorrência, contendo copia da nota fiscal do produto dentro 

das determinações legais vigentes, forma de aquisição de   acordo com o manual de 

compras da organização e legislação vigente e termo de  doação nos moldes 

estabelecidos pelo CEDENTE. 

SÉTIMA: - (Montagens, construções, benfeitorias) - E vedado ao CESSIONARIO 

realizar construções ou benfeitorias, sejam estas de que natureza forem, sem prévia e 

expressa autorização do CEDENTE, devendo-se subordinar eventual montagem de 

equipamentos ou a realização de construções também as autorizações e aos 

licenciamentos específicos das autoridades estaduais competentes. 

OITAVA: - (Fiscalização) - Obriga-se o CESSIONARIO a assegurar o acesso aos bens 

que tenham o uso cedido aos servidores do CEDENTE, incumbidos de tarefas de 

fiscalização do controle interno e externo, ou em particular, da verificação do 

cumprimento das disposições do presente termo. 
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NONA: - Deverá o CESSIONÁRIO enviar um relatório mensal do controle dos 

equipamentos adquiridos e o inventario. 

DÉCIMA: - (Obrigações para com terceiros) - O Estado não será responsável por 

quaisquer compromissos ou obrigações assumidas pelo CESSIONÁRIO com terceiros, 

ainda que vinculados ou decorrentes do uso dos bens objeto deste termo. Da mesma 

forma, o Estado não será responsável, seja a que titulo for, por quaisquer danos ou 

indenizações a terceiros, em decorrência de atos do CESSIONARIO ou de seus 

colaboradores, visitantes, subordinados, prepostos ou contratantes. 

DÉCIMA PRIMEIRA: - (Outros encargos) - O CESSIONARIO fica obrigado a pagar 

toda e qualquer despesa, tributos, tarifas, custas, emolumentos ou contribuições 

federais, estaduais ou municipais, que decorram direta ou indiretamente deste termo ou 

da utilização dos bens e da atividade para a qual a presente cessão e outorgada, inclusive 

encargos previdenciários, trabalhistas   e securitários,   cabendo ao CESSIONARIO 

providenciar, especialmente, os alvarás e seguros obrigatórios e legalmente exigíveis. 

DÉCIMA SEGUNDA: - Na hipótese de furto, sinistro ou extravio de bem patrimonial, 

CESSIONÁRIO devera oficializar a CEDENTE o ocorrido, apresentando, quando for o 

caso, a copia do boletim de ocorrência. Posteriormente a CESSIONARIA tomará as 

providências cabíveis para resguardar o interesse publico. 

DÉCIMA TERCEIRA: - A existência de bens patrimoniais considerados inservíveis, 

obsoletos ou em desuso devera ser comunicada pela CESSIONARIA a CEDENTE, para 

os encaminhamentos necessários. 

PARÁGRAFO ÚNICO: - O CESSIONARIO não terá direito a qualquer indenização 

por parte do CEDENTE, no caso de denegação de licenciamento total ou parcial da 

atividade que se propõe a realizar no imóvel objeto deste termo. 

DÉCIMA QUARTA: - (Condições de Devolução) - Finda a qualquer tempo a cessão de 

uso, deverá o CESSIONARIO restituir os bens em perfeitas condições de uso, 

conservarão e habitabilidade. 
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PARÁGRAFO ÚNICO: - Qualquer dano por ventura causado aos bens que tiverem o 

uso cedido será indenizado pelo CESSIONARIO, podendo o CEDENTE exigir a 

reposição das partes danificadas ao estado anterior ou o pagamento do valor 

correspondente ao prejuízo em numerário, ou como melhor atender ao interesse público. 

DÉCIMA QUINTA: -(Devolução dos bens)- O CESSIONARIO ficará sujeito a multa 

de até 5% (cinco por cento) sobre o valor do CONTRATO DE GESTÃO, se findada por 

qualquer das formas aqui previstas a cessão de uso e o CESSIONÁRIO não restituir os 

bens na data do seu termo ou sem a observância das condições em que o recebeu.  

PARÁGRAFO ÚNICO: - A multa incidirá até o dia em que os bens forem efetivamente 

restituídos ou retornem aquelas condições originais, seja por providencias do 

CESSIONÁRIO, seja pela adoção de medidas por parte do CEDENTE. Nesta última 

hipótese, ficará o CESSIONARIO também responsável pelo pagamento de todas as 

despesas realizadas para tal finalidade. 

DÉCIMA SEXTA: - (Remoção de Bens) - Terminada a cessão de uso ou verificado o 

abandono do imóvel pelo CESSIONARIO, poderá o CEDENTE promover a imediata 

remoção compulsória de quaisquer bens não incorporados ao seu patrimônio, que não 

tenham sido espontaneamente retirados do imóvel, sejam eles do CESSIONARIO OU 

de seus empregados, subordinados, prepostos, contratantes ou de terceiros. 

§1°.Os bens anteriormente mencionados poderão ser removidos pelo CEDENTE para 

local de sua escolha, não ficando este responsável por qualquer dano que os mesmos 

venham a ser causados, antes, durante ou depois da remoção compulsória, nem 

tampouco pela sua guarda, cujas despesas ficam a cargo do CESSIONARIO. 

PARÁGRAFO ÚNICO: - O CESSIONARIO não terá direito a qualquer indenização 

por parte do CEDENTE, no caso de denegação de licenciamento total ou parcial da 

atividade que se propõe a realizar no imóvel objeto deste termo. 

DÉCIMA QUARTA: - (Condições de Devolução) - Finda a qualquer tempo a cessão de 

uso, deverá o CESSIONARIO restituir os bens em perfeitas condições de uso, 

conservarão e habitabilidade. 
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PARÁGRAFO ÚNICO: - Qualquer dano por ventura causado aos bens que tiverem o 

uso cedido será indenizado pelo CESSIONÁRIO, podendo o CEDENTE exigir a 

reposição das partes danificadas ao estado anterior ou o pagamento do valor 

correspondente ao prejuízo em numerário, ou como melhor atender ao interesse público. 

DÉCIMA QUINTA: - (Devolução dos bens) - O CESSIONARIO ficara sujeito a multa 

de ate 5% (cinco por cento) sobre o valor do CONTRATO DE GESTAO, se findada por 

qualquer das formas aqui previstas a cessão de uso e o CESSIONARIO não restituir os 

bens na data do seu termo ou sem a observância das condições em que o recebeu. 

PARÁGRAFO ÚNICO: - A multa incidirá até o dia em que os bens forem efetivamente 

restituídos ou retornem aquelas condições originais, seja por providencias do 

CESSIONARIO, seja pela adoção de medidas por parte do CEDENTE. Nesta última 

hipótese, ficará o CESSIONARIO também responsável pelo pagamento de todas as 

despesas realizadas para tal finalidade. 

DÉCIMA SEXTA: - (Remoção de Bens) - Terminada a cessão de uso ou verificado o 

abandono do imóvel pelo CESSIONARIO, poderá o CEDENTE promover a imediata 

remoção compulsória de quaisquer bens não incorporados ao seu patrimônio, que não 

tenham sido espontaneamente retirados do imóvel, sejam eles do CESSIONARIO OU 

de seus empregados, subordinados, prepostos, contratantes ou de terceiros o CEDENTE 

para local de sua escolha, não ficando este responsável por qualquer dano que os 

mesmos venham a ser causados, antes, durante ou depois da remoção compulsória, nem 

tampouco pela sua guarda, cujas despesas ficam a cargo do CESSIONARIO. 

§2°- Rescindida a permissão, o CEDENTE, de pleno direito, se reintegrara na posse do 

imóvel e de todos os bens moveis afetados e cessão, oponível inclusive a eventuais 

cessionários e ocupantes. 

DÉCIMA SÉTIMA: - (Rescisão de Pleno Direito) - A presente cessão de uso estará 

rescindida de pleno direito com o termino da vigência do Contrato de Gestão. 

§1°- Além do termino do contrato de gestão, o descumprimento, pelo CESSIONARIO, 

de qualquer das obrigações assumidas dará ao CEDENTE a prerrogativa de considerar 
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rescindida de pleno direito a presente cessão, mediante aviso com antecedência de 30 

(trinta) dias. 

DÉCIMA OITAVA: (Rito Processual) - A cobrança de quaisquer quantias devidas ao 

CEDENTE e decorrentes do presente Termo de Cessão, inclusive multas, far-se-á pelo 

processo de execução, mediante inscrição em Dívida Ativa, na forma da lei. 

PARÁGRAFO ÚNICO: Por essa via o CEDENTE poderá cobrar não apenas o principal 

devido, mas ainda juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, atualização monetária, 

multa contratual, fixada em 2% (dois por cento) do valor do debito, e honorários de 

advogado, pré-fixados estes em ate 20% (vinte por cento) do valor em cobrança, além 

das custas e despesas do processo. 

DÉCIMA NONA: (Condições Jurídico Pessoais) - O CESSIONARIO apresenta, neste 

ato, toda a documentação legal comprovando o atendimento das condições jurídico 

pessoais indispensáveis a lavratura deste Termo de Cessão, que, lido e achado 

conforme, e rubricado e assinado pelas partes interessadas, pelas testemunhas e por mim 

que o lavrei. 

 VIGÉSIMA: Foro – É competente o Foro da Comarca de Macapá para o deslinde de 

todas as questões oriundas do presente Termo. 

Local, Data. 

Secretário de Saúde 

Representante da Contratada 

Testemunha 1 

Testemunha 2 


