
GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ 
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE 

UNIDADE DE CONTRATOS E CONVÊNIOS 

CONTRATO N° 017/2014 - SESA 

Contrato que entre si celebram o GOVERNO 

DO ESTADO DO AMAPÁ, através da 

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE 

como CONTRATANTE e a empresa: 

GRIFFORTH 	 UNIFORMES 

PROFISSIONAIS 	LTDA 	como 

CONTRATADA, para os fins nele 

declarados. 

O GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ, Pessoa Jurídica de Direito Interno 
Público, inscrito no CPJ N° 00.394.577/0001-25, por intermédio da SECRETARIA 
DE ESTADO DA SAUDE, inscrito no CNPJ/MF sob o n° 23.086.176/0001-03, 
doravante denominada CONTRATANTE, como sede na Avenida FAB. N° 069, 
Bairro: Central, Macapá-AP, neste ato representado por seu Secretário de Saúde, 
nomeado pelo. Decreto n° 0637/2014, Sr. JARDEL ADAILTON SOUZA NUNES, 
brasileiro, casado, portador da cédula de identidade n°. 228623/SSP-AP, inscrito no 
CPF (ME) sob o n°. 289.545.643-72, residente e domiciliado na IND BL A-2 Fonte 
Nova Santana-AP, e de outro lado, como CONTRATADA a empresa: GRIFFORTH 
UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA, empresa de direito privada, inscrita no CNPJ 
sob o n° 70.487.814/0001 - 88, situada à Av. Historiador Rubens de Mendonça, no 
1603, Galpão 06, Bairro: Bosque da Saúde, Cuiabá/MT. neste ato representada 
Pela por sua sócia proprietária, Sra.  MARCIA ANTONIA DE CAMPOS NEVES, 
brasileira, casada, empresária, portadora do CPF(MF) n.° 033.615.798-30, portadora 
do RG n° 20881991 - SSP-MT, residente e domiciliada na Cidade de Cuiabá-MT, 
doravante denominada CONTRATADA, resolvem celebrar entre si o presente 
Contrato, em conformidade com as Cláusulas e condições seguintes. 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO FUNDAMENTO LEGAL: 

1.1 - O presente Contrato tem respaldo legal na Lei n° 10.520, de 17.07.2002 e 
Lei n° 8.666/1993, subsidiária à Lei do Pregão, Pregão Presencial N° 
001/2014— SESA, constante do Processo n°304.181296/2014. 

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO: 

2.1.0 presente contrato tem por objero a contratação de empresa especializada em 
locação, fornecimento, reposição, desinfecção, locação e higienização em hotelaria 
hospitalar e cirúrgica e esterilização de alta complexidade em hotelaria cirúrgica com 
gerenciamento e operacionalização da atividade, na modalidade intra 
hospitalar/SESA (Anexo do Hospital de Clínicas Alberto Lima - CPRH e anexo do 
Hospital de Laranjal do Jari-CPRH), mediante cessão temporária de uso de 

Ç9 9 

1 



c 

J 
GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ 

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE 
UNIDADE DE CONTRATOS E CONVÊNIOS 

maquinários e equipamentos com seus respectivos programas de manutenção 
preventiva e corretiva e readequações necessárias, conforme as normatizações da 
ANVISA, as Resoluções da Diretoria Colegiada - RDC n° 50, de 21 de fevereiro de 
2002. Manual de Processamento de Roupas de Serviço de Saúde: Prevenção e 
Controle de Risco, 2009 da ANVISA, n° 06, de 30 de janeiro de 2012 e n° 15, de 15 
de março de 2012, e demais normas do Ministério da Saúde e da Associação 
Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, conforme condições e especificações 
contidas neste contrato. 

2.2. Os serviços serão contratados para atender as necessidades das seguintes 
unidades: 
a) HOSPITAL DE CLÍNICAS DR. ALBERTO LIMA; 
b) HOSPITAL DA MULHER MÃE LUZIA; 
c) HOSPITAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE: 
d) HOSPITAL DE EMERGÊNCIA: 
e) HOSPITAL ESTADUAL DE SANTANA; 
f) HOSPITAL ESTADUAL DE LARANJAL DO JARÍ: 
g) CENTRO DE REFERÊNCIA EM TRATAMENTO NATURAL (CRTN); 
h) CENTRO DE REFERÊNCIA EM DOENÇAS TROPICAIS - CRDT: 
i) UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UNIFAP, 
j) CREAP - CENTRO DE REABILITAÇÃO DO ESTADO DO AMAPÁ; 
k) CEO III - CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICA; 
1) CAPS-AD - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL PARA ALCOOL E 
DROGAS: 
m) CAPS-IJ - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL PARA INFANTO 
JUVENIL; 
n) CAPS- III - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL TRATAMENTO MENTAL; 
o) MATERNIDADE DE RISCO HABITUAL DA ZONA NORTE; 
p) UPA-ZONA NORTE: 
q) UPA ZONA SUL. 

2.2.1. Os serviços poderão ser utilizados, na forma da lei, em todas as unidades da 
rede estadual de saúde que vierem a ser implantadas necessitando desses serviços. 

2.2.2. Os serviços de reparo e readequação dos espaços físicos deverão ser feitos 
na atual Central de Processamento de Roupa Hospitalar - CPRH do Hospital Alberto 
Lima e CPRH do Hospital de Laranjal do Jari. sob a supervisão técnica da Divisão 
de Vigilância Sanitária/CVS/SESAIAP. 

CLÁUSULA TERCEIRA - DA DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS: 

3.1. A prestação dos serviços envolverá todas as etapas do processo de 
higienzação das roupas, conforme Manual de Processamento de Roupas de 
Serviços de Saúde: Prevenção e Controle de Riscos (ANVISA. 2009) e RDC n° 
06/2012, desde a coleta das roupas sujas nas unidades geradoras, transporte da 
roupa suja, recebimento, classificação, lavagem, secagem e calandragem, 
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separação e classificação, reparo das peças, até a distribuição destas, devidamente 
processadas, nos setores das unidades. 

3.1.1. Conforme o Manual da ANVISA para Processamento de Roupas em Serviço 
de Saúde: Prevenção e Controle de Riscos (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 encontra-se contemplada neste 
contrato. 

3.2. As especificações da rouparia hospitalar (enxoval) necessárias estão descritas 
no Anexo 1 deste contrato. 

3.2.1. A Contratada será responsável por estabelecer e submeter à CCIH - 
Comissão de Controle de Infecção Hospitalar das Unidades das unidades os 
fluxogramas de atendimento, apresentados no certame, de acordo com a 
especificidade e engenharia clínica da unidade de saúde contemplada, onde 
devemconstar horários, rotas de roupa suja e roupa limpa, bem como outras 
informações acerca da execução dos serviços. 

3.3. 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. 

3.4. A Contratada deverá utilizar estritamente os procedimentos e os processos 
preconizados pelo Manual de Processamento de Roupas de Serviço de Saúde: 
Prevenção e Controle de Risco, 2009 da ANVISA. RDC 06/2012, bem como pelas 
recomendações da CCIH - Comissão de Controle de Infecção Hospitalar das 
Unidades da SESA ou chefia das unidades que não possuírem CCIH. 

3.5. 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. 

3.6. 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. 

3.6.1. 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. 

3.6.2. Os custos advindos do consumo de produtos químicos e de todos os insumos 
do processamento das roupas serão de responsabilidade da Contratada, exceto os 
custos com energia e água que serão da responsabilidade da contratante.. 
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3.7. De acordo com o roteiro de inspeção da ANVISA para Central de 
Processamento de Roupas de Serviços de Saúde-CPRSS, 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 pela fiscalização da CONTRATANTE. 

3.8. Em relação à esterilização da hotelaria cirúrgica: 

3.8.1.Dada a alta complexidade da esterilização da hotelaria cirúrgica o Licitante 
deve demonstrar expertise comprovada com apresentação do Manual Operacional 
de execução dos serviços de esterilização (POR) o qual deve obedecer 
rigorosamente as Normatizações preconizadas pelo Manual de Orientações Gerais 
para Material de Esterilização do Ministério da Saúde, RDC 15/2012 e ONA, nos 
itens submetidos à esterilização, tais como: os pacotes cirúrgicos, capotes, campos, 
compressas cirúrgicas e outros itens têxteis necessários para realização de 
procedimentos cirúrgicos. 

3.8.2. A CONTRATADA deve fornecer rótulo de identificação dos pacotes cirúrgicos, 
número do lote e comprovação de esterilidade dos itens, bem como data, data limite 
de uso da esterilização, funcionário responsável pelo preparo do pacote e tipo de 
teste utilizado. 

3.8.3. É obrigatória a realização de teste para avaliar o desempenho do sistema de 
remoção de ar (Bowie & Dick) da autoclave assistida por bomba de vácuo, no 
primeiro ciclo do dia, sendo que o fornecimento do teste é de responsabilidade da 
CONTRATADA. 

3.8.4. Os custos de embalagem são de responsabilidade da CONTRATADA, para a 
entrega dos pacotes esterilizados bem como de toda hotelaria hospitalar. 

3.9. Quanto ao transporte, armazenamento e distribuição da roupa limpa nas 
unidades: 

3.9.1.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. 

3.9.2. É de responsabilidade da CONTRATADA a readequação dos espaços físicos 
da hotelaria dos Hospitais garantindo o correto armazenamento do enxoval. 

3.9.3. A Contratada deverá garantir a hospitalidade através dos serviços de 
camareiras, de acordo com as necessidades elencadas pelos RoIs (fluxograma) 
disponibilizados pela CONTRATADA, durante 24 horas nas unidades onde tenha o 
serviço de internação para realizar a distribuição das roupas. 

3.9.4. Será de responsabilidade da contratada a capacitação em biossegurança, 
logística, relacionamento interpessoal e comportamental das camareiras para devido 
atendimento. 
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3.9.10. Em relação ao reparo das peças: 

3.10.1. As peças danificadas e/ou desgastadas, mas ainda dentro do padrão de 
aceitabilidade, serão reparadas por costureiras da Contratada, 

3.10.2. As roupas que forem submetidas a reparos devem passar por novo processo 
de lavagem antes de serem enviadas às unidades. 

3.11. Quanto à locação de rouparia/hotelaria hospitalar (enxoval): 

3.11.1. As especificidades e características da hotelaria hospitalar e cirúrgica a 
serem fornecidos diariamente pela Contratada estão elencadas no Anexo VI deste 
edital. 

3.11.2. As roupas hospitalares devem seguir as características previstas na ABNT 
(NBR 13734 e 13546) ou outras normativas vigentes. 

3.11.3. Os itens de hotelaria hospitalar e cirúrgica devem ser confeccionados em 
tecidos da cor branca, com logomarca da Contratada no verso (costa) 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 (P, M, G 
ou GG) esta identificação também deve estar impressa nas peças. 

3.11.4. 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 considerado a media 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 o a seguinte disponibilidade diária: 

a) um (1) conjunto ou peça em uso; 

b) um (1) conjunto ou peça em fase de processamento; 

c) um (1) conjunto ou peça suja; 

d) um (1) conjunto ou peça na rouparia da Unidade. 

3.11.5. Nos casos de evasão oupeças de enxoval danificadas por mau uso acima 
descrito a Contratada deve notificar a CONTRATANTE, (fiscal do contrato) da 
ocorrência e lançar os quantitativos das roupas evadidas e ou danificadas apurados 
em cada bimestre. 

3.11.6. A indenização acima indicada deverá ser efetuada no mês subsequente ao 
apurado no inventário bimestral por meio de fatura do prestador de serviço de 
acordo com o valor das peças da Nota Fiscal de fornecimento de hotelaria da 
CONTRATADA. 
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3.11.7. O inventário será realizado bimestralmente pela CONTRATADA e pelo 
representante ora indicado pelo CONTRATANTE (fiscal do contrato). 

3.11.8. Em relação à análise da água, a contratada deverá apresentar 
semestralmente e sempre que solicitado pela Contratante, laudo com os resultados 
da análise física e microbiológica da água utilizada. 

3.12. Quanto aos equipamentos: 

3.12.1. Será de responsabilidade da CONTRATADA 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 Dr. Alberto Lima e CPRH do Hospital 
Estadual de Laranjal do Jari. 

3.12.2. Os equipamentos que devem ser implantados pela CONTRATADA são: 

a) No CPRH Hospital Dr. Alberto Lima: LOTE 01 

4 (quatro) lavadoras extratoras e ou lavadoras de barreira com capacidade de 200 
kg: 

4 (quatro) centrífugas com capacidade de 100 kg; 

4 (quatro) secadoras com capacidade de 100 kg: 

2 (duas) mesas vaporizadoras de termo desinfecção; 

2 (duas) autoclaves com capacidade mínima 540 litros/520 litros: 

1 (uma) calandra monorrol 800/300 mm; 

1 (uma) incubadora para teste biológico; 

4 (quatro) contêineres de capacidade de 1 0001—; 

4 (quatro) carros de transporte de 600 litros; 

28 (vinte e oito) carros de rouparia de 400 litros,- 

12 

itros;

12 (doze) contêineres de 240 litros; 

10 (dez) carros de camararia/hotelaria; 

3 (três) máquinas de costura, sendo 2 retas e 1 tipo overlock; 

b) No CPRH Hospital Estadual de Laranjal de Jari: LOTE 02 

1 (uma) Lavadora extratora e ou lavadora de barreira com capacidade de 100 kg: 

1 (uma) lavadora extratora e ou lavadora de barreira com capacidade de 50 kg: 
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2 (duas) centrífugas com capacidade de 50 kg; 

2 (duas) secadoras com capacidade de 50 kg; 

1 (uma) mesa vaporizadora de termo desinfecção; 

1 (uma) autoclave com capacidade mínima 540 litros/520 litros; 

1 (uma) calandra monorrol 500/300 mm; 

1 (uma) incubadora para teste biológico; 

1 (um) contêiner de capacidade de 1 000L: 

1 (um) carro de transporte de 600 litros; 

4 (quatro) carros de rouparia de 400 litros; 

3 (três) contêineres de 240 litros; 

1 (um) carro de camararia/hotelaria; 

2 (duas) máquinas de costura, sendo 1 reta e 1 tipo overlock; 

1 (um) grupo gerador a vapor. 

3.12.2.1. 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. 

3.13. Em relação aos produtos saneantes utilizados no processamento de 
roupas e insumos: 

3.13.1. Entende-se por saneantes domissanitários e afins os mencionados no art. 1° 
da Lei n°6.360/1976. São regulamentados também pelas RDC 184/2001, 40/2008, 
14/2007 e dentre outras. 

3.13.2. Todos os saneantes, insumos, produtos e materiais utilizados devem 
obedecer às legislações pertinentes e possuir registro na ANVISA. 

3.13.3. A listagem de materiais e insumos é apenas indicativa e não exaustiva, 
devendo ser adequada e dimensionada pela Contratada para a boa execução dos 
serviços. 

3.14. Quanto à segurança e saúde ocupacional: 

3.14.1.A Contratada deve obedecer às legislações aplicadas à segurança do 
trabalhador, como as NR's emanadas da Portaria n°3.214, de 1978, do Ministério do 
Trabalho e Emprego, bem como a NR-5, NR-6, NR-7, NR-9, NR-17, NR-32 e demais 
legislações e normatizações pertinentes. 

& 
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3.14.2. A climatização de ar do ambiente físico da área limpa da CPRSS do Hospital 
Dr. Alberto Lima e do Hospital Estadual de Laranjal do Jari deve estar de acordo 
com as regras de ergonomia funcional para ambientes de trabalho. 

3.15. Em relação à infraestrutura: 

3.15.1. 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 Serviço de 
Saúde: Prevenção e Controle de Risco, 2009 e RDC 06/2012. 

3.15.2. O proponente deverá apresentar na licitação, na forma especificada, os 
PBA's (Projetos Básicos Arquitetônicos) da CPRH do Hospital Dr Alberto Lima e da 
CPRH do Hospital Estadual Laranjal do Jari, na modalidade intrahospitalar, devendo 
estes estar registrados no CAU (Conselho de Arquitetura e Urbanismo) ou CREA 
(Conselho Regional de Engenharia e Agronomia) local e conter em suas 
representações gráficas as readequações e dimensionamentos. 

3.15.3. 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 cessão temporária 
de uso. 
3.15.4. O licitante deverá apresentar relatório técnico do PBA da unidade hospitalar 
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. 

3.15.5. Os Responsáveis Técnicos do Licitante (enfermeiro, engenheiro ou arquiteto) 
deverão realizar visita técnica nas CPRH do Hospital Dr Alberto Lima e na CPRH 
Hospital Estadual Laranjal do Jari para ter conhecimento pleno dos locais. Em anexo 
ao Termo de Referência estão disponibilizados os croquis das plantas baixas das 
referidas unidades do LOTE 01 e LOTE 02. 

3.15.6. 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 Serviço de Saúde: Prevenção e Controle de Risco, 2009 e demais 
legislações pertinentes, ficando estas adequações de responsabilidade e 
customização de instalação pela Contratada. 

3.15.7. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA e CCIH 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. 
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CLÁUSULA QUARTA - DOS LOCAIS DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS: 

a)Hospital de Clínicas Dr. Alberto Lima - Av. FAB, S/n°, bairro Centro. Macapá - AP. 
b)Hospital Maternidade Mãe Luzia - Av. FAB, bairro Centro. Macapá - AP. 
c) Hospital da Criança e Adolescente - Av. FAB, n° 080. Centro - Macapá - AP. 
d)Hospital de Emergência - Rua. Hamilton Silva, n° 139, bairro Santa Rita. Macapá 

AP. 
e) Hospital Estadual de Santana - HES - Rua Salvador de Diniz, n° 187, bairro 
CentroSantana - AP. 
f) Hospital Estadual de Laranjal do Jarí - HELJ - Av. Tancredo Neves, n° 926, bairro 
Agreste 
g)Laranjal do Jarí. 
h)Unidade Básica de Saúde/Unifap - Rua Amadeu Gama, n° 1373,bairro 
Universidade. Macapá - AP. 
i)Centro de Reabilitação do Estado do Amapá - CREAP - Rua Tiradentes,n° 
117,bairro Central. Macapá - AP. 
j)Centro de Referência em Doenças Tropicais - CRDT - Rua Professor Tostes. n° 
2.200,bairro Santa Rita. Macapá - AP. 
I)Centro de Referência em Tratamento Natural - CRTN - Av. FAB, n°, bairro Centro. 
Macapá - AP. 
m) Centro de Especialidade Odontológica - CEO - Av. Duque de Caxias, s/n, bairro 
Centro. Macapá - AP. 
n)Centro de Atenção Psicossocial para álcool e outras drogas - CAPS AD - Av. 
Cora de Carvalho, N°1731 ,bairro Santa Rita. Macapá - AP. 
o)Centro de Atenção Psicossocial para Infanto Juvenil - CAPS lJ - Av. Princesa 
Izabel, N° 4302, bairro Fonte Nova. Santana - AP. 
p)Centro de Atenção Psicossocial para pessoas com Transtorno Mental - CAPS III - 
Av. Mãe Luzia, N° 994, bairro Laguinho. Macapá - AP. 
q)UPA ZONA NORTE-, Rua Iracema Castro Santos S/N- Bairro Novo Horizonte 
r) UPA ZONA SUL; Av. Ubaldo Veras. S/N 
s)MATERNIDADE DE RISCO HABITUAL DA ZONA NORTE, Travessa do 
Superfacil- Bairro São Lazaro. 

4.1. O contrato deverá abranger ainda as Unidades que vierem a ser implantadas no 
Estado, conforme cronograma neste contrato (Anexo 1), ou expandidas considerando 
o aumento do número de leitos e atendimentos que vierem a ser acrescidos durante 
a vigência do Contrato. 

CLÁUSULA QUINTA: DOS LOCAIS DE INSTALAÇÃO DAS CPRH: 

5.1. A CPRH será nas dependências do Hospital de Clínicas Dr. Alberto Lima, 
localizado em Macapá, e nas dependências do Hospital Estadual de Laranjal do Jarí, 
localizado no Município de Laranjal do Jarí, garantindo atendimento a todas as 
unidades de saúde contempladas neste contrato, conforme distribuição geográfica e 
logística. 

S\\. 9 
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CLÁUSULA SEXTA: DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE: 

6.1 Designar fiscal com responsabilidade e autoridade para acompanhar e fiscalizar 
o desenvolvimento dos serviços, representando-a nos assuntos relacionados com a 
execução dos serviços objeto do contrato; 

6.1.1. 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 n° 8.666/93 e suas alterações; 

6.2. Alocar os recursos financeiros necessários para cobrir as despesas de 
execução do contrato; 

6.3. Efetuar mensalmente o pagamento nas condições e preços pactuados, 
mediante a apresentação da Nota Fiscal devidamente atestada, depois de 
constatado o cumprimento das obrigações da Contratada; 

6.4. 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; 

6.5. 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 horas a contar da ciência da Contratada; 

6.6. Fiscalizar incondicionalmente todas as condições contratuais utilizando de 
instrumentos de acompanhamento de execução dos serviços; 

- 	6.7. Realizar visitas ás dependências da Contratada sempre que julgar necessário,- 

6.8. 

ecessário;

6.8. Fornecer água, energia e compressas cirúrgicas para execução plena das 
atividades operacionais de lavanderia; 

6.9. Manter o local para CPRH do Hospital Alberto Lima, incluindo o fornecimento de 
energia elétrica, água e caldeira e compressas com fio radiopaco, assim como 
manter local para CPRH do Hospital de Laranjal do Jari, com fornecimento de 
energia elétrica e água e compressas cirúrgicas. 

CLÁUSULA SETIMA: DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA: 

7.1. Possuir capacidade técnica, operacional e profissional - equipe técnica - 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: 
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7.2. Fornecer mão de obra capacitada, 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: 

7.3. Fornecer todo enxoval hospitalar necessário ao abastecimento de roupas 
hospitalares nas Unidades da Contratante, em conformidade com o Anexo VI. 

7.4. Responsabilizar-se integralmente pelos serviços contratados, nos termos da 
legislação vigente; 

7.5. Selecionar e capacitar rigorosamente os empregados que irão prestar os 
serviços, encaminhando funcionários com funções profissionais devidamente 
registradas em suas carteiras de trabalho e de acordo com a legislação trabalhista 
vigente e pertinente à execução do contrato; 

7.5.1. O empregado da Contratada deve estar capacitado para a execução das suas 
atividades no que se refere aos aspectos técnicos e operacionais, à legislação, às 
novas tecnologias, à prevenção e controle de infecção e à segurança e saúde 
ocupacional. 

7.5.2. A capacitação continuada do trabalhador do serviço de processamento de 
roupas deverá conter noções fundamentais sobre a exposição aos agentes 
químicos, biológicos e físicos. 

7.6. 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; 

7.7. Assumir todas as responsabilidades e tomar as medidas necessárias ao 
atendimento dos seus empregados acidentados, com mal súbito ou qualquer outro 
problema de saúde; 

7.8. Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previ denciários, fiscais e 
comerciais, resultantes da execução do contrato, conforme exigência legal; 

7.9. 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; 

7.10. 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,- 

7.11. 

xecução:

7.11. Cumprir a legislação vigente para controle de infecções hospitalares, bem 
como as normatizações de cada unidade hospitalar, visando assegurar a qualidade 
dos serviços prestados; 

11 
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7.12. 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: 

7.13. Estabelecer Programa de Prevenção de Riscos Ambientais, conforme 
preconiza a NR 9 do Ministério do Trabalho e Emprego, que compõe a Portaria n° 
3.214 de 08/06/78 e suas alterações: 

7.14. Manter registro de segurança e saúde ocupacional, conforme preconiza a NR 
32 do Ministério do Trabalho e Emprego, que compõe a Portaria n° 3.214 de 
08/06/78 e suas alterações; 

7.15. Manter registro da caldeira, conforme preconiza a NR 13 do Ministério do 
Trabalho e Emprego, que compõe a Portaria n° 3.214 de 08/06/78 e suas alterações, 
bem como o artigo 10  da resolução 307/86, do CONFEA: 

7.16. Apresentar semestralmente laudo com os resultados da análise físico-química 
e microbiológica da água utilizada; 

7.17. Utilizar racionalmente produtos químicos, cuja aplicação nos serviços deverá 
privilegiar a menor toxicidade destes, os quais devem ser devidamente registrados 
da ANVISA: 

7.18. 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 
consulta in loco; 

7.19. Possuir responsável técnico com formação em segurança e saúde 
ocupacional, controle de infecção e que responda perante a vigilância sanitária pelas 
ações ali realizadas; 

7.20. Fornecer todos os insumos necessários à prestação dos 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: 

7.21. 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 â 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 satisfatórios, cujo ônus e obrigações em nenhuma hipótese 
poderão ser transferidos para a Contratante; 

7.22.Realizar suas atividades utilizando profissionais e equipamentos em número 
suficiente, cabendo-lhe total e exclusiva responsabilidade pela integral atendimento 
do objeto e de toda a legislação pertinente. 	j. 

j 
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7.22.1. A atividade de distribuição de roupas limpas e coletas de roupas sujas, bem 
como o serviço de hospitalidade terão o funcionamento ininterrupto por 24 horas, 
inclusive feriados, sábados e domingos; 

7.23. Responsabilizar-se pelo quadro de pessoal, assegurando que serviço seja 
prestado diretamente por profissionais da Contratada, devidament habilitados e 
com todos os encargos trabalhistas sob responsabilidade desta; 

7.24. Indenizar qualquer dano causado aos pacientes ou seus accrnpanhantes ou a 
terceiros ou a eles vinculados, decorrente da ação ou cnissão voluntária, 
negligência, imprudência ou imperícia praticados por seus empr» »gados, profissionais 
ou prepostos ou por falhas na execução do serviço; 

7.25. Manter durante toda a execução do contrato as cr idições de habilitação e 
qualificação exigidas no edital e contrato, em acordo cor, o descrito no art. 55, XIII 
da Lei 8.666/93; 

7.26. Cumprir com o estabelecido em Resoluções» í ecretos, Portarias e Normas, 
pertinentes ao objeto do contrato, a fim de garantir i 'leno funcionamento do serviço 
referente órgãos reguladores, fiscalizadores e cor iro 3dores; 

7.27. Assumir a responsabilidade por tc ias as providências e obrigações 
estabelecidas na legislação específica de acidentes do trabalho quando forem 
vítimas seus funcionários no desempenhc dos serviços ou relacionados a eles, 
ainda que acontecido nas dependências d Contratante; 

7.28. Manter Plano de Gerenciamento dc », Resíduos Sólidos de Servic às de Saúde 
- PGRSS atualizado e aplicá-lo, conforme RDC n°306 de 07 de dezEmbro de 2004 
ou legislação vigente; 

7.29. Designar, para a realização dos serviços, pessoas idôreas, funcionários 
devidamente habilitados e capacitados tecnicamente, com con!'cimento sobre as 
Normas Regulamentadoras, provendo-os de Equipamentos c Proteção Individual 
EPI's e EPC's necessários à prestação dos serviços, objeto d» licitação; 

7.30. Prestar os esclarecimentos que forem solicitados ela Contratante, cujas 
reclamações se obriga a atender prontamente; 

7.31. Reparar prontamente qualquer bem, quando durant a execução do serviço 
venha a ser danificado, sem quaisquer ônus para a SESA e devolvê-lo funcionando 
perfeita mente; 

7.32. Responsabilizar-se pelos danos causados diretam€ ite à Admini treo ou a 
terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, no 1 xcluindo 
ou reduzindo essa responsabilidade à fiscalização ou acompanhamento plo órgão 
interessado,- nteressado;

7.33. 7.33. Dar ciência à Contratante, imediatamente e por escrito, r qualquer 
anormalidade verificada durante a execução dos serviços; , 

13 



GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ 
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE 

UNIDADE DE CONTRATOS E CONVÊNIOS 

7.34. Pagar tributos Federais, Estaduais e Municipais decorrentes da prestação de 
serviços em vigência do contrato que, por Lei, sejam de sua responsabilidade: 

7.35. 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 previ denciárias, 
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; 

7.36. Manter durante toda a execução dos serviços as condições de regularidade 
junto ao FGTS, INSS, Fazenda Federal, Estadual, Municipal, CNDT, Falência ou 
Concordata e Carteiras Profissionais devidamente registradas, apre' entando os 
respectivos comprovantes, sempre que exigidos; 

7.37. Manter sigilo e confidencial idade de todo o teor das informaças a que tiver 
acesso por força do contrato, sob pena de não o fazendo, respond' pelos danos e 
prejuízos decorrentes da divulgação indevida; 

7.38. Devolver roupas e objetos de propriedade da unidade OL' dos pacientes, que 
porventura forem misturados à roupa hospitalar; 

7.39. Fornecer todos os produtos químicos, materiaiF e equipamentos em 
quantidade, qualidade e tecnologia adequadas, c' m a observância às 
recomendações aceitas pela boa técnica, normas e legis'ções; 

7.40. Implantar, de forma adequada, a execução E supervisão permanente dos 
serviços, de maneira estruturada, mantendo constan suporte para dar atendimento 
a eventuais necessidades para o suprimento de rou' as limpas,- 

7.41. 

impas:

7.41. Manter durante a execução do ContrE.o, em compatibilidade com as 
obrigações por ela assumidas, todas as condi Iões de habilitação e qua'ificação 
exigidas na licitação; 

7.42. Manter em rigorosa pontualidade o pagamento de seus empregados ' demais 
encargos decorrentes do contrato de trabalho, inclusive quanto às anota ;ões das 
respectivas Carteiras de trabalho e Previdência Social. 

7.43. Cumprir a Legislação vigente para controle de infecções hospitalares, visando 
assegurar a qualidade dos serviços prestados. 

7.44. Elaborar e submeter à CCIH das unidades um cronograma para e .ecução dos 
serviços, onde deverão constar horários, rotas de roupa suja e limpa. 

CLÁUSULA OITAVA - DO PRAZO CONTRATUAL: 

8.1. Devido aos investimentos em equipamentos e mobiliário e aos custos em 
reparos e readequações dos espaços físicos, o contrato terá um p azo inicial de 36 
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(trinta e seis) meses,com início em 01/12/2014 e término em 30/11/2017, podendo 
ser prorrogado posteriormente por períodos iguais e sucessivos períodos de 12 
meses, até o limite de 60 (sessenta) meses, conforme Acórdão n° 551/2002 - 
Segunda Câmara do TCU e Orientação Normativa da AGU n° 38/2011 -1  

8.2. O contrato poderá ser prorrogado em caráter excepcional, na forma do § 40  do 
art. 57 da Lei n° 8.666/93, aplicável subsidiariamente, por força do art. 91  da Lei n° 
10.520/2002. 

CLÁUSULA NONA - DA FISCALIZAÇÃO DO SERVIÇO: 

9.1. A fiscalização do Contrato celebrado será exercida pelo fiscal do contrato da 
SESA, devidamente designado. 

9.2. 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/AP ou de seus fiscais. 

9.3. Compete ao fiscal do Contrato participar de reuniões com o(s) representante(s) 
da Contratada, definindo procedimentos para o perfeito desenvolvimento dos 
trabalhos. 

9.4. Compete ao fiscal do Contrato fiscalizar e acompanhar a execução dos 
serviços, além de emitir aos setores de avaliação e controle da SESAIAP relatórios 
sobre os serviços prestados pela Contratada. No caso de observação de 
falhas/problemas graves, os fiscais deverão informar, por escrito, imediatamente à 
SESAIAP para que sejam tomadas as devidas providências no sentido de corrigi-Ias. 

9.5. Compete ao fiscal do Contrato exigir da Contratada a imediata correção de 
serviços mal executados ou em desacordo com o especificado no contrato. 

9.6. Compete ao fiscal do Contrato verificar e exigir a execução das rotinas de 
serviços periódicos estabelecidos neste contrato. 

9.7. 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. 

9.8. 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. 

CLÁUSULA DÉCIMA: DAS CONDIÇÕES GERAIS PARA EXECUÇÃO DO 
SERVIÇO: 	/ 
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10.1. A execução dos serviços objeto deste contrato será iniciada pela 
CONTRATADA imediatamente, por ônus da mesma, sem interrupção dos serviços 
contínuos, após o recebimento da Ordem de Serviço emitida pela SESAIAP. Sendo 
que o prazo para as adaptações, reparos e reformas dos espaços físicos das 
CPRHs não poderá exceder a 180 dias. 

10.2. Todos os serviços estarão sujeitos à aprovação da fiscalização indicada pela 
Contratante, que verificará os serviços a qualquer tempo e terá livre acesso aos 
locais de trabalho. 

10.3. A contratada será responsável integrante por danos causados ao patrimônio 
do contratante ou a terceiros, decorrentes de sua imperícia, negligência ou omissão, 
ou ainda causados por agentes que estejam sob sua responsabilidade. 

10.4. Os serviços deverão ser prestados de acordo com as legislações e 
normatizações técnicas específicas, a fim de assegurar a qualidade dos serviços. 
Quando estas faltarem ou forem omissas, deverão ser consideradas as prescrições, 
indicações, especificações, normas e regulamentos de órgãos/entidades nacionais e 
internacionais reconhecidos como referência técnica. 

10.5. A ausência ou omissão da fiscalização da Contratante não eximirá a 
Contratada das responsabilidades previstas no presente contrato. 

10.6. A Contratante poderá acompanhar a realização do serviço, observando as 
questões de segurança do trabalhador. 

10.7. A contratação desse serviço não implica vínculo empregatício de qualquer 
natureza, podendo a rescisão do contrato ocorrer nos termos do art. 79 da Lei n° 
8.666/93 e suas alterações. 

10.8. Os casos omissos serão analisados pelos representantes legais das partes, 
sem que haja prejuízo para nenhuma destas, tendo por base o que dispõe a 
legislação vigente e aplicável à espécie. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: DO QUANTITATIVO DE ROUPAS A SER 
PROCESSADA POR UNIDADE (em kg/dia/leito/especificidade): 

11.1. Para o cálculo do peso de roupa a ser processada/dia, conforme Manual de 
Processamento de Roupas Serviços de Saúde Prevenção e Controle/2009/MS, 
utilizou-se- 

Carga de roupa de acordo com o tipo de hospital 
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. 

4 kg/leito/dia 

Hospital geral de maior rotatividade, com 6 kg/leito/dia 
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unidades de pronto-socorro, obstetrícia, 

pediatria e outros. 

Hospital especializado, de alto padrão. 	 8 kg/leito/dia 

Hospital escola 
	

8 a 15 kg/leito/dia 

Fonte: Manual de Lavanderia Hospitalar, 1986 e atualizações. 

11.2 - Para as unidades que já possuem o serviço, para determinar a estimativa do 

peso de roupa a ser processada/dia, utilizou-se a média dos últimos 06 (seis) meses 

de prestação dos serviços vigentes, considerando a reserva técnica. 

11.3 - LOTE 01 - CPRH (Central de Processamento de Roupas Hospitalares) - 

Hospital Alberto Lima. 

Ite 

m 
Unidade 

N° de 

Leitos 

Atuais 

Quilos 

diários 

a ser 

process 

ado de 

acordo 

com N2  

leitos 

atuais(e 

M 

kg/dia) 

Quilos 

Mensais 

a serem 

processa 

dos de 

acordo 

com N 

leitos 

atuais 

(em 

Kg/mês) 

N2  Leitos a 

serem 

increment 

ados 

em2014 

Total N 

leitos 

(atuais + 

incrementa 

dos) 

TOTAL de 

quilosa ser 

processado 

kg/dia 

TOTAL de 

quilos a 

mensal a 

seremprocess 

ados de 

acordo com 

n2  leitos 

atuais + 

incrementad 

os kg/mês 

01 

Hospital 

de 

Clínicas 

Dr. 

Alberto 

Lima - 
HCAL 

6 

kg/leito/ 

dia 

205 1230 36900 133 

338 leitos 

2.028 

kg/dia 

60.840 

02 

Hospital 

da 

Mulher 

Me Luzia 

- HMML 

6 
kg/leito/ 

dia 

168 1008 30.240 6 

174 leitos 

1.044 

kg/dia 

31.320 

03 
Hospital 

da 
144 864 25.920 

59 203 leitos 

1218 
36.540 
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Criança e 
Adolesce 
nte - HCA 
6 
kg/leito/ 
dia 

kg/dia 

04 

Hospital 
de 
Emergênc 
ia — HE 
6 
kg/leito/ 
dia 

167 1002 30.060 

167leitos 
1002 kg/dia 

30.060 

05 

Hospital 
Estadual 
de 
Santana — 
HES 

kg/leito/ 
dia 

110 660 19.800 110 

220 leitos 
1320 

kg/dia 

39.600 

06 

Mate rnid 
adede 
risco 
habitual-
Zona 
Norte 
6 
kg/leito/ 
dia 

54 

54 leitos 

9.720 Kg 

324Kg/dia 

07 

Centro de 
Atenção 
Psicossoci 
al para 

álcool  
outras 
drogas - 
CAPSAD 

03 
90 

Kg/mês 

03 kg/dia 

90 Kg 

08 

Centro de 
Atenção 
Psicossoci 
ai para 
pessoas 

04 
120 

Kg/Mês 
04Kg/dia 120 Kg 

~9 
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com 

Tra nstorn 

o Mental 

—CAPS III 

09 

Centro de 

Atenção 

Psicossoci 

ai para 

1 nfa nto 

Juvenil - 
CAPS li 

Unida  

des 

que 

nao 

possu 

leitos. 

03Kg/dia 

90 Kg 

10 

Centro de 

Reabilitaç 

o do 

Estado do 

Amapá - 
CREAP 

07 Kg/dia 

210 Kg 

11 

Centro de 

Refe rê nci 

aem 

Doenças 

Tropicais 

—CRDT 

04 120 Kg 
04kg/dia 

120 Kg 

12 

Centro de 

Referênci 

a em 

Tratamen 

to 

Natural - 
CRTN 

em
10 300 Kg 

10 kg/dia 

300 Kg 

13 

Centro de 

Especialid 

ade 

Odontoló 

gica - 
CEO III 

AMPREV 

04 120 

04kg/dia 

120 Kg 

14 

Unidade 

Básica de 

Saúde da 

UNIFAP—

FAP 

04 
120 

04 kg/dia 
120 Kg 
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15 
UPA 
ZONA 

NORTE 

150 kg/dia 

4.500 Kg/mês  

16 
UPA 
ZONA SUL 

150 kg/dia 
4.500 Kg/mês 

TOTAL 
DE 

QUILOS 
DIA DE 
ACORD 
O COM 
NÚMER 
o 
ATUAL 

DE 

LEITOS 

4.793 
Kg/DIA 

TOTAL 

Mensal 

de 
quilosde 
acordo 

com 

número 

atual de 

leitos 

143.790 
Kg/MÊS 

7.275 

kg/dia 

TOTAL  

Mensal de  
quilos de 

acordo com  
número de 

leitos atuais +  
incrementad 

05 

218.250Kg/M 

ES 

11.4.LOTE 02— CPRH (Central de Processamento de Roupas Hospitalares) - 
Hospital Laranjal do Jari. 

Quilos 
diários a 

Quilos 
Mensais Total N2  TOTAL de 

Unidade 
No 

de  

ser 

processa 
a ser 

processa N2 Leitos a 

leitos 

(atuais + 
quilos a 

mensal a 

lte Leito 
do de do de serem incrementa seremprocess 

M 5 
acordo acordo incrementa dos) ados de 

Atua 
com N2  com No dos TOTAL de acordo com 

is 
leitos 

atuais(e 
m 

kg/dia) 

leitos 

atuais 

(em 
Kg/mês) 

em2014 quilosa ser 

processado 
kg/dia 

n2  leitos 

atuais + 
incrementado 

s kg/mês 
Hospital 

de 

Laranjal 

140 leitos 

1.120 

kg/dia 

01 
do 	a 	- 
HELJ 

kg/leito/ 
dia 

85 680 20.400 
55 

33.600 

TOTAL TOTAL TOTAL Mensal 

2/ 
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DE Mensal de quilos de 
QUILOS de acordo com 
DIA DE quilosde número de 

ACORDO acordo leitos atuais + 

COM com incrementado 
NÚMER 
O ATUAL 

número 
atual de 

s 

DE leitos 1.120 	33.600Kg/MÊ 
LEITOS 20.400 kg/dia s 

680 Kg/MÊS 
Kg/DIA 

Parágrafo único: 

As unidades que foram previstas neste edital com incrementos de leito, sofrerão 
aumentos quantitativos de leitos/quilos contratados, cabe ao fiscal do contrato 
somente autorizar o aumento da demanda quando foremexpedidas as ordens de 
serviços para este fim pela SESA/AP. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO VALOR DO CONTRATO: 

12.1. Pela execução dos serviços objeto do presente contrato a CONTRATADA 
receberá R$ 5,95 (Cinco reais e noventa e cinco centavos) por quilo de roupa (kg 
x leito cadastrados no CNES), sendo certa a quantidade estimada de 8.395 (Oito 
mil, trezentos e noventa e cinco) kgldia, totalizando para efeito de direito, o valor 
mensal de R$ 1.498.507,50 (HUM MILHÃO, QUATROCENTOS E NOVENTA E 
OITO MIL, QUINHENTOS E SETE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS), e o valor 
anual de R$ 17.982.090,00 (DEZESSETE MILHÕES, NOVECENTOS E OITENTA E 
DOIS MIL E NOVENTA REAIS) sendo empenhado inicialmente o valor de R$ 
1.498.507,50 (HUM MILHÃO, QUATROCENTOS E NOVENTA E OITO MIL, 
QUINHENTOS E SETE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS), conforme Nota de 
Empenho n° 2014NE06743 de 28 de Novembro de 2014. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 

13.1. As despesas decorrentes da contratação do objeto desta licitação correrão por 
conta do Orçamento da SESA pela seguinte dotação orçamentária consignada no 
Programa de Trabalho: 2472.6; Elemento de Despesa 33.90.39; Fontes: 216, 
devendo o restante onerar recursos orçamentários futuros, se efetivamente 
consignados valores a esse título. 

Devendo o restante onerar recursos orçamentários futuros, se efetivamente 
consignados valores a esse título. 
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13.2 - A Contratada deverá mencionar na respectiva Nota Fiscal/Fatura 
informações sobre os serviços. Além de mencionar o número do Contrato, o 
número da Licitação e do Processo Administrativo,- 

13.3 

dministrativo;

13.3 - A Contratada deverá emitir Nota Fiscal devidamente certificada por todas 
as unidades contempladas pelo serviço objeto deste contrato. 
CLAUSULA DECIMA QUARTA - DOS CASOS OMISSOS: 

14.1 - Os casos omissos ou situações não explicitadas nas cláusulas deste 
Contrato serão decididos pelas partes, no que couber, segundo as disposições 
contidas na Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores, demais regulamentos e 
normas administrativas federais. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTRA- DA VALIDADE E EFICÁCIA: 
15.1 - O presente CONTRATO só terá validade depois de assinado pela 

autoridade competente d a Secretaria de Estado da Saúde, e adquirindo eficácia 
após a data de sua assinatura. 

15.2 - Incumbirá ao CONTRATANTE providenciar a publicação do extrato 

deste Contrato e de seus eventuais aditivos no "Diário de Oficial", que é condição 
indispensável para sua eficácia, será providenciada pela Administração até o quinto 
dia útil do mês seguinte ao da sua assinatura, para ocorrer no prazo de 20 (vinte) 
dias daquela data. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA- DA PUBLICAÇÃO: 
16.1 - Incumbirá ao Contratante providenciar, à sua conta, a publicação deste 

Contrato e de todos os Termos Aditivos a ele referentes, no Diário Oficial do Estado, 
no prazo previsto pela Lei n. 8.666/1 993. 

CLÁUSULA DECIMA SÉTIMA - DO FORO: 
17.1 - Fica eleito o foro da Cidade de Macapá, como competente para dirimir 

quaisquer questões oriundas do presente instrumento, que não possam ser 
resolvidas administrativamente, com expressa renuncia de qualquer outro, por mais 
privilegiado que sejam. 

17.2 - E por estar justo e acordado, depois de lido e achado conforme, foi o 
presente Contrato lavrado em 03 (três) vias de igual teor e forma, assinado pelas 
partes e testemunhas abaixo. 

17.3 - Por estarem Justos e acordados, assinam este Instrumento Legal, em 
03(três) vias de igual teor e forma, na presença de 02(duas) testemunhas abaixo 
assinadas. 7 
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Macapá-AP, 01 de Dezembro de 2014. 

JARDEL AbiLT' SOU NUNES 
SECRETÁRIO\pEES 	DA SAÚDE 

CONTRA 

Q 4,3 c'C' 
MARCIAANTONIt • 	--OS NEVES 

GRIFFORTH UNIFORMES PROF SSIONAIS LTDA 
CONTRATADA 

Testemunhas: 

10 	 ,CPF. 	  

20 	 - 	,ICPF. 	  
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CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO dos recursos a serem repassados pela 
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE, como CONTRATANTE para fazer face ao 
CONTRATO N°. 01712014 - SESA, firmado com a empresa: GRIFFORTH 
UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA. 

DESPESAS PARA O EXERCICIO DE 2014 
01 Dezembro 1.498.507,50 

TOTAL GERAL PARA O EXERCICIO DE 2014 1.498.507,50 
DESPESAS PARA O EXERCÍCIO DE 2015 

02 Janeiro 1.498.507,50 
03 Fevereiro 1.498.507,50 
04 Março 1.498.507,50 
05 Abril 1.498.507,50 
06 Maio 1.498.507,50 
07 Junho 1.498.507,50 
08 Julho 1.498.507,50 
09 Agosto 1.498.507,50 
10 Setembro 1.498.507,50 
11 Outubro 1.498.507,50 
12 Novembro 1.498.507,50 
13 Dezembro 1.498.507,50 

TOTAL GERAL PARA O EXERCICIO DE 2015 17.982.090,00 
DESPESAS PARA O EXERCÍCIO DE 2016 

14 Janeiro 1.498.507,50 
15 Fevereiro 1.498.507,50 
16 Março 1.498.507,50 
17 Abril 1.498.507,50 
18 Maio 1.498.507,50 
19 Junho 1.498.507,50 
20 Julho 1.498.507,50 
21 Agosto 1.498.507,50 
22 Setembro 1.498.507,50 
23 Outubro 1.498.507,50 
24 Novembro 1.498.507,50 
25 Dezembro 1.498.507,50 

TOTAL GERAL PARA O EXERCICIO DE 2016 17.982.090,00 
DESPESAS PARA O EXERCÍCIO DE 2017 

26 Janeiro 1.498.507,50 
27 Fevereiro 1.498.507,50 

28 Março 1.498.507,50 

29 Abril 1.498.507,50 

30 Maio 1.498.507,50 

31 Junho 1.498.507,50 
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