
GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - SESA

GABINETE DE ASSISTÊNCIA - GAB ASSISTÊNCIA

MEMORANDO Nº 300101.0005.1852.0079/2020 - GAB ASSISTÊNCIA/SESA

Macapá-AP, 20 de maio de 2020

A(o) SUPERINTENDÊNCIA DE ATENÇÃO À SAÚDE - SAS

Assunto: CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LAVANDERIA E ROUPARIA –

HOSPITAL UNIVERSITÁRIO PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DE

CORONAVIRUS (COVID-19)

Prezados,

 

Considerando que a situação da saúde publica do Estado requer a ampliação

e  habilitação  de  novos  leitos  para  atendimento  de  pacientes  sintomáticos  do  novo

Coronavírus (COVID-19) em caráter de emergencial, tendo em vista a precariedade em que

se encontra o sistema atual;

Considerando que o Termo de Cessão de Uso de Espaço Físico firmado entre

a Universidade Federal do Amapá - UNIFAP e o Governo do Estado do Amapá, onde a

Universidade cede o espaço físico do Hospital Universitário para a abertura de 82 (oitenta e

dois) novos leitos, sendo 52 (cinquenta e dois) clínicos/enfermaria e 30 (trinta) de tratamento

intensivo/UTI.

Considerando que à vida, à saúde e condições de sobrevivência são direitos

tutelados constitucionalmente, e diante do rápido avanço da contaminação comunitária do



COVID 19, a ampliação de leitos é medida urgente que se impõe, a fim tentar evitar o

colapso do sistema de saúde do Amapá.

Considerando que a falta destes leitos acarretará em transtornos prejudiciais e

irreparáveis à prestação de serviço público de qualidade aos pacientes que procuram pelo

serviço de internação em virtude do COVID-19;

Considerando que a necessidade dos serviços de Lavanderia e  Rouparia

adequada aos pacientes e servidores, faz necessária a contratação de empresa especializada

do referido serviço dentro da previsão de leitos e quantitativo de servidores do Hospital

Universitário – H.U. (COVID- IV);

Considerando que esta Secretaria de Estado da Saúde – SESA não poderá

ficar sem a prestação do serviço ora pretendido, pois a falta deste acarretará em transtornos

prejudiciais e irreparáveis à prestação de serviço público de qualidade aos pacientes que

procuram pelo atendimento de internação COVID-19;

               Por todo o exposto, encaminho à Superintendência de Atenção a

Saúde - SAS para subsidiar o processo de contratação e, solicito a IMEDIATA adoção das

providências para:

 

 

Análise técnica para a Contratação dos Serviços de Lavanderia e

Rouparia  –  Hospital  Universitário  para  Enfrentamento  da

Pandemia de Coronavirus (covid-19);

1.

Elaboração  de  Projeto  Básico  de  forma  simples,  quantificando2.



conforme planejamento a ser executado nos termos do plano de ação

para  adaptar  as  instalações  no  Hospital  Universitário  –  H.U.

(Unidade COVID IV);

 

URGENCIE-SE!

 

LEILA NAZARÉ DA SILVA

Cód. verificador: 13855922. Cód. CRC: 3C4E881
Documento assinado eletronicamente por LEILA NAZARÉ DA SILVA em 20/05/2020 11:45, conforme decreto nº
0829/2018. A autenticidade do documento pode ser conferida no site: https://sigdoc.ap.gov.br/autenticador



GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - SESA

SUPERINTENDÊNCIA DE ATENÇÃO À SAÚDE - SAS

DESPACHO

Em 22 de maio de 2020

Documento Nº 300101.0005.1852.0079/2020

Interessado(s): A EXCELENTÍSSIMA SECRETÁRIA

Assunto: CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LAVANDERIA E ROUPARIA -

HOSPITAL UNIVERSITÁRIO PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DE

CORONAVÍRUS (COVID 19)

ÀSecretária,

Cumprimentando-o cordialmente, considerando o contrato vigente número

017/2020,  em que consta o serviço de locação,  fornecimento,  reposição,  desinfecção e

higienização em hotelaria hospitalar e cirúrgica e esterilização de alta complexidade em

hotelaria hospitalar e cirúrgica que supre as necessidades das nas Unidades COVID 1 e

COVID 2, com capacidade de 22 e 58 leitos respectivamente. Em virtude de os centros

COVID 1 e COVID 2 passarem a ser administrados por Organização Social (OS), apresento-

lhe as possibilidades, tendo em vista já existir contrato vigente com total de 80 leitos:

01- Aditar o contrato vigente, acrescendo 02 leitos,  tendo em vista que o

planejamento inicial do Hospital Universitário é de que conterá 82 leitos (30 leitos de UTI e

52 leitos clínicos); ou

02- Aditar com proposta ao fornecedor para a absorção de mais 02 leitos e

proposta mais vantajosa que a atual mediante pagamento antecipado, com fundamento na

Medida Provisória 961, artigo 1o , II b.



Em ambos aditamentos, teremos de alterar o local da prestação de serviço, que

passará dos Centros Covid 1 e 2 para o Hospital Universitário.

ZULMIRA TAINA SILVA CAVALCANTE

Cód. verificador: 13950633. Cód. CRC: DAAA53F
Documento assinado eletronicamente por ZULMIRA TAINA SILVA CAVALCANTE em 22/05/2020 17:43, conforme
decreto nº 0829/2018. A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
https://sigdoc.ap.gov.br/autenticador



GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - SESA

GABINETE DE ASSISTÊNCIA - GAB ASSISTÊNCIA

DESPACHO

Em 23 de maio de 2020

Documento Nº 300101.0005.1852.0079/2020

Interessado(s): SESA

Assunto: CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LAVANDERIA E ROUPARIA -

HOSPITAL UNIVERSITÁRIO PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DE

CORONAVÍRUS (COVID 19)

            Senhor Secretário,

            Considerando a alteração solicita junto a Superintendência solicito

autorização deste Secretário Titular para prosseguir com o feito em Contratação Emergencial

através de Dispensa de Licitação, para que a Coordenadoria de Compras proceda com os atos

necessários a Contratação solicitada.

Atenciosamente

LEILA NAZARÉ DA SILVA

Cód. verificador: 13965712. Cód. CRC: 506D9AB
Documento assinado eletronicamente por LEILA NAZARÉ DA SILVA em 23/05/2020 22:19, conforme decreto nº
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GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - SESA

GABINETE DA SECRETARIA DA SAÚDE - GABINETE

DESPACHO

Em 23 de maio de 2020

Documento Nº 300101.0005.1852.0079/2020

Interessado(s): SESA

Assunto: CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LAVANDERIA E ROUPARIA –

HOSPITAL UNIVERSITÁRIO PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DE

CORONAVIRUS (COVID-19)

     Senhora Coordenadora,

     Considerando que esta Secretaria de Estado da Saúde – SESA não poderá

ficar sem o objeto ora pretendido, pois a falta deste acarretará em transtornos prejudiciais e

irreparáveis à prestação de serviço público de qualidade aos pacientes que procuram pelo

serviço  de  internação;  Autorizo  os  autos  para  que  proceda  com  a  cotação,  e  demais

providências. Urgencie-se!

JUAN MENDES DA SILVA

Cód. verificador: 13965717. Cód. CRC: 8C1C95D
Documento assinado eletronicamente por JUAN MENDES DA SILVA em 23/05/2020 22:35, conforme decreto nº
0829/2018. A autenticidade do documento pode ser conferida no site: https://sigdoc.ap.gov.br/autenticador



GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - SESA

COORDENADORIA DE GESTÃO DE COMPRAS - COGEC

DESPACHO

Em 23 de maio de 2020

Documento Nº 300101.0005.1852.0079/2020

Interessado(s): GAB ASSISTÊNCIA

Assunto: CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LAVANDERIA E ROUPARIA –

HOSPITAL UNIVERSITÁRIO PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DE

CORONAVIRUS (COVID-19)

Senhor Secretário,

Encaminho  o  processo  em  epígrafe,  conforme  conversa  com  a  senhora

Maruska do GEDE, o processo terá uma outra tomada de decisão e sugiro que seja enviado

para a SAS, para as providências cabíveis.

ANA MONTEIRO FERNANDES

Coordenador(A) De Unidade (COGEC - COORDENADORIA DE GESTÃO DE

COMPRAS)

Cód. verificador: 13965974. Cód. CRC: BA44D42
Documento assinado eletronicamente por ANA MONTEIRO FERNANDES, COORDENADOR(A) DE UNIDADE
(COGEC - COORDENADORIA DE GESTÃO DE COMPRAS), em 23/05/2020 23:57, conforme decreto nº
0829/2018. A autenticidade do documento pode ser conferida no site: https://sigdoc.ap.gov.br/autenticador



GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - SESA

COORDENADORIA DE GESTÃO DE COMPRAS - COGEC

DESPACHO

Em 23 de maio de 2020

Documento Nº 300101.0005.1852.0079/2020

Interessado(s): GAB ASSISTÊNCIA

Assunto: CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LAVANDERIA E ROUPARIA –

HOSPITAL UNIVERSITÁRIO PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DE

CORONAVIRUS (COVID-19)

Senhor Secretário,

Encaminho  o  processo  em  epígrafe,  conforme  conversa  com  a  senhora

Maruska do GEDE, o processo terá uma outra tomada de decisão e sugiro que seja enviado

para a SAS, para as providências cabíveis.

ANA MONTEIRO FERNANDES

Coordenador(A) De Unidade (COGEC - COORDENADORIA DE GESTÃO DE

COMPRAS)

Cód. verificador: 13965975. Cód. CRC: 6D2578B
Documento assinado eletronicamente por ANA MONTEIRO FERNANDES, COORDENADOR(A) DE UNIDADE
(COGEC - COORDENADORIA DE GESTÃO DE COMPRAS), em 23/05/2020 23:57, conforme decreto nº
0829/2018. A autenticidade do documento pode ser conferida no site: https://sigdoc.ap.gov.br/autenticador



GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - SESA

GABINETE DE ASSISTÊNCIA - GAB ASSISTÊNCIA

DESPACHO

Em 25 de maio de 2020

Documento Nº 300101.0005.1852.0079/2020

Assunto: CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LAVANDERIA E ROUPARIA -

HOSPITAL UNIVERSITÁRIO PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DE

CORONAVÍRUS (COVID-19)

Considerando que já existe um contrato com o mesmo objeto, que atende aos

Centros Covid 1 com 22 leitos e Covid 2 com 58 leitos, totalizando 80 leitos;

Considerando que os referidos Centros serão administrados por Organização

Social (OS), e este contrato não mais atenderá tais Centros;

Solicito autorização para que seja feito um aditivo nesse contrato existente

de 20 leitos para totalizar 100 leitos que atenderá o Hospital Universitário, onde funcionará o

Centro Covid IV.

Atenciosamente,

LEILA NAZARÉ DA SILVA

Cód. verificador: 14008703. Cód. CRC: 020503F
Documento assinado eletronicamente por LEILA NAZARÉ DA SILVA em 25/05/2020 16:27, conforme decreto nº
0829/2018. A autenticidade do documento pode ser conferida no site: https://sigdoc.ap.gov.br/autenticador



GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - SESA

GABINETE DA SECRETARIA DA SAÚDE - GABINETE

DESPACHO

Em 27 de maio de 2020

Documento Nº 300101.0005.1852.0079/2020

Interessado(s): SESA

Assunto: CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LAVANDERIA E ROUPARIA –

HOSPITAL UNIVERSITÁRIO PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DE

CORONAVIRUS (COVID-19)

Senhora Coordenadora,

Encaminho para conhecimento e para que seja feito um aditivo nesse contrato

existente de 20 leitos para totalizar 100 leitos que atenderá o Hospital Universitário, onde

funcionará o Centro Covid IV.

Atenciosamente.

JUAN MENDES DA SILVA

Cód. verificador: 14062664. Cód. CRC: 20CEE3C
Documento assinado eletronicamente por JUAN MENDES DA SILVA em 27/05/2020 13:49, conforme decreto nº
0829/2018. A autenticidade do documento pode ser conferida no site: https://sigdoc.ap.gov.br/autenticador



GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - SESA

GABINETE DA SECRETARIA DA SAÚDE - GABINETE

DESPACHO

Em 27 de maio de 2020

Documento Nº 300101.0005.1852.0079/2020

Interessado(s): SESA

Assunto: CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LAVANDERIA E ROUPARIA –

HOSPITAL UNIVERSITÁRIO PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DE

CORONAVIRUS (COVID-19)

Senhora Superintendente,

Encaminho para Elaboração de Projeto Básico e imediato encaminhamento a

Coordenadoria de Gestão de Compras autorizado para que prossiga com a Contratação

Emergencial através de Dispensa de Licitação.

URGÊNCIE-SE.

JUAN MENDES DA SILVA

Cód. verificador: 14062665. Cód. CRC: BDBDED6
Documento assinado eletronicamente por JUAN MENDES DA SILVA em 27/05/2020 13:49, conforme decreto nº
0829/2018. A autenticidade do documento pode ser conferida no site: https://sigdoc.ap.gov.br/autenticador



GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - SESA

SUPERINTENDÊNCIA DE ATENÇÃO À SAÚDE - SAS

DESPACHO

Em 27 de maio de 2020

Documento Nº 300101.0005.1852.0079/2020

Interessado(s): A VOSSA EXCELÊNCIA, SECRETÁRIA LEILA NAZARÉ

Assunto: PROJETO BÁSICO PARA A CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE

EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO, FORNECIMENTO, REPOSIÇÃO,

DESINFECÇÃO E HIGIENIZAÇÃO EM HOTELARIA HOSPITALAR E CIRÚRGICA,

ESTERILIZAÇÃO DE ALTA COMPLEXIDADE EM HOTELARIA CIRÚRGICA.

Àexcelentíssima secretária,

Cumprimentando-a  encaminho  Projeto  Básico  para CONTRATAÇÃO

EMERGENCIAL  DE  EMPRESA  ESPECIALIZADA  EM  LOCAÇÃO,

FORNECIMENTO,  REPOSIÇÃO,  DESINFECÇÃO  E  HIGIENIZAÇÃO  EM

HOTELARIA  HOSPITALAR  E  CIRÚRGICA,  ESTERILIZAÇÃO  DE  ALTA

COMPLEXIDADE  EM  HOTELARIA  CIRÚRGICA PARA  O  CENTRO  DE

ATENDIMENTO COVID IV - HOSPITAL UNIVERSITÁRIO - HU, para análise e

aprovação, SUGIRO que posteriormente seja encaminhado para a COGEC para a Estimativa

de Preços e posteriormente a ADINS para a Dotação Orçamentária.

atenciosamente, 

ZULMIRA TAINA SILVA CAVALCANTE



Cód. verificador: 14063488. Cód. CRC: 57FBF63
Documento assinado eletronicamente por ZULMIRA TAINA SILVA CAVALCANTE em 27/05/2020 14:10, conforme
decreto nº 0829/2018. A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
https://sigdoc.ap.gov.br/autenticador



  
Governo do Estado do Amapá 
Secretaria de Saúde do Estado 

Superintendência de Assistência à Saúde 

 
 
 

SAS/SESA 

Fls. _______ 

_________ 

 

   PROJETO BÁSICO – CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL  

 

Autorizo este Projeto Básico de acordo com o 

inciso IV do Art. 24º da Lei nº 8.666/93 e Art. 4º da 

Lei nº 13.979/2020: 

Em: ____/______/2020. 

 

JUAN MENDES DA SILVA 
Secretário de Estado da Saúde do Amapá 

Decreto nº 1.722 

 

 

1. DO OBJETO 

 

1.1 - O presente tem por objeto A CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA 

ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO, FORNECIMENTO, REPOSIÇÃO, DESINFECÇÃO E 

HIGIENIZAÇÃO EM HOTELARIA HOSPITALAR E CIRÚRGICA, ESTERILIZAÇÃO DE ALTA 

COMPLEXIDADE EM HOTELARIA CIRÚRGICA. para o Centro de Atendimento Covid IV 

- Hospital Universitário, que, durante o período de pandemia, será centro 

referenciado para enfrentamento e combate ao novo coronavírus – COVID 19. 

 

2. FUNDAMENTO LEGAL:  

 

2.1 - Considerando que a Constituição Federal de 1988, na Seção II, em seu artigo 196, 

dispõe que: in verbis;             

“...à saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido 

mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução de 

doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às 

ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”; 

2.2 - Considerando as atribuições da vigilância epidemiológica conforme Lei 8.080 de 



  
Governo do Estado do Amapá 
Secretaria de Saúde do Estado 

Superintendência de Assistência à Saúde 

 
 
 

SAS/SESA 

Fls. _______ 

_________ 

 

1990, que se propõem a detecção, prevenção, recomendação e adoção das medidas de 

prevenção e controle das doenças e dos agravos de saúde de interesses individuais ou 

coletivos; 

2.3 - Considerando a Portaria N° 188/GM/MS, de 04 de fevereiro de 2.020, órgão: 

Ministério da Saúde/Gabinete do Ministro, que declara Emergência em Saúde Pública de 

importância Nacional (ESPIN) em decorrência da Infecção Humana pelo novo Coronavírus 

(Covid-19); 

2.4  - Considerando a Lei Federal N° 13.979, de 6 de fevereiro de 2.020, que dispõe sobre 

as medidas que poderão ser adotadas para enfrentamento da emergência de saúde 

pública de importância internacional decorrente de Coronavírus responsável pelo surto 

de 2019. 

2.5 - Considerando que a ocorrência do novo Coronavírus (Covid-19) importa na 

disponibilidade direta, de urgência e emergência no atendimento aos acometidos, com 

medicamentos, e atendimento médico – hospitalar, atendimento psicológico e social; 

2.6 - Considerando a necessidade de estabelecer uma situação jurídica especial, que 

permita que os órgãos da Administração Pública Estadual realizem ações emergenciais 

de prevenção, mitigação, preparação e resposta visando o atendimento às necessidades 

temporárias de excepcional interesse público, bem como ações para minimizar os danos 

e agravos à população e a economia do estado; 

2.7 - É patente à urgência em relação de emergência de saúde pública, conforme Lei 

Federal N°13.979/2020, bem como Decreto Estadual N° 1.375;1.376 e 1.377 de 17 de 

março  e Decreto nº 1414; 1413  de 2020 do Estado do Amapá-AP, que consideram que 

a situação demanda o emprego urgente de medidas de prevenção e controle de riscos, 

danos e agravos a saúde pública; 

2.8 - Considerando o que regulamenta o art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal, 

institui normas para licitações e contratos da Administração Pública e dá outras 

providências; 



  
Governo do Estado do Amapá 
Secretaria de Saúde do Estado 

Superintendência de Assistência à Saúde 

 
 
 

SAS/SESA 

Fls. _______ 

_________ 

 

2.9  - Esteado no Art. 24, IV, da Lei nº 8.666/93; ipsis litteris: 

Art. 24. É dispensável a licitação: 

“IV- nos casos de emergência ou de calamidade pública, quando 

caracterizada urgência de atendimento de situação que possa 

ocasionar prejuízo ou comprometer a segurança de 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;” 

 

2.10 - Com base no Art. 4º , da Lei n.º 13.979, de 06.02.2020 e no inciso IV, do artigo 24, 

da Lei nº 8.666, de 21.06.1993, sem prejuízo das restrições da Lei de Responsabilidade 

Fiscal (LC 101/2000), ficam dispensados de licitação os contratos de aquisição de bens 

necessários às atividades de prevenção, mitigação, preparação e resposta a propagação 

do Coronavírus - Covid-19, de prestação de serviços e de obras relacionadas com a 

reabilitação dos cenários dos desastres, desde que possam ser concluídas no prazo 

máximo de (180) cento e oitenta dias consecutivos e ininterruptos, contada a partir da 

caracterização do desastre, vedada a prorrogação dos contratos. 

 

3 – DOS CRITÉRIOS DE HABILITAÇÃO 

3.1- Para fins de habilitação, o Licitante deverá apresentar: 

3.1.1. 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 



  
Governo do Estado do Amapá 
Secretaria de Saúde do Estado 

Superintendência de Assistência à Saúde 

 
 
 

SAS/SESA 

Fls. _______ 

_________ 

 

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 

IntergestoraBiparti-te); 

3.1.1-. O Alvará pertinente à atividade de Lavanderia Hospitalar ou Lavanderia de Serviços 

de Saúde deve ser recomendado pelo MS. 

3.1.2. 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 CCIH 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 

roupa previstos para o LOTE-01 e LOTE-02, respectivamente,objeto dessa contratação. 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, intrahospitalar; 

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 

c)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 



  
Governo do Estado do Amapá 
Secretaria de Saúde do Estado 

Superintendência de Assistência à Saúde 

 
 
 

SAS/SESA 

Fls. _______ 

_________ 

 

melhorias nos processos de controle de infecção hospitalar; 

3.1.3- Comprovação de que o Licitante possuirá no ato do certame, três responsáveis 

técnicos, com formação superior, um registrado no COREN, e dois no CREA/CAU, 

devidamente comprovado com registro da inscrição por entidade competente (Conselho 

de Classe) com capacitação para atuação; 

3.1.3.1- A necessidade de dois responsáveis técnicos registrados no CREA ou CAU, faz-se 

imprescindível dada a necessidade de um engenheiro mecânico para manutenção das 

caldeiras e outro em engenharia civil durante a readequação do espaço físico; 

3.1.3.2- A responsável técnica registrada no COREN se faz imprescindível, na execução da 

desinfecção e higienização de hotelaria hospitalar e cirúrgica, bem como esterilização de 

alta complexidade em hotelaria cirúrgica com gerenciamento e operacionalização da 

atividade. 

3.1.3.3- O profissional responsável pelos reparos e readequações dos espaços físicos 

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.  

3.1.3.4. 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. 

3.2- O licitante deverá apresentar, ainda: 

3.2.1. Plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde – PGRSS, conforme RDC 

306, de 2004, devendo estar assinado por profissional competente com registro ativo em 

conselho de classe; 

3.2.1.1. Relação da equipe técnica, operacional e administrativa do licitante, com a 
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quantificação e a qualificação das funções compatíveis com o objeto licitado; 

3.2.1.2. Listagem de seus, produtos e marcas utilizados, com as respectivas fichas técnicas 

e registros da ANVISA no caso de produtos químicos utilizados no processo de 

desinfecção, higienização e esterilização; 

3.2.1.3. Declaração de Vistoria Técnica, conforme previsto no item 8.1 deste Termo de 

Referência. 

3.3. Considerando o Manual Brasileiro de Acreditação (ONA), para as organizações 

prestadoras de serviços hospitalares (Processamento de roupas hospitalares, 

processamento de materiais e esterilização, gestão de projetos físicos, infraestrutura, 

gestão de manutenção predial, ensino e pesquisa e educação continuada), o Licitante 

deverá apresentar os níveis de capacitação e experiência comprovados pela memória 

documental aplicada e validada em outras instituições complementadas pelos atestados 

de capacidade técnica da mesma.  

 
4 – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

4.1- 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; 

4.2- 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; 
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4.3-. Fornecer todo enxoval hospitalar necessário ao abastecimento de roupas 

hospitalares nas Unidades da Contratante, em conformidade com o Anexo VI.  

4.4-. Responsabilizar-se integralmente pelos serviços contratados, nos termos da 

legislação vigente; 

4.5-. 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; 

4.5.1- 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. 

4.5.2- A capacitação continuada do trabalhador do serviço de processamento de roupas 

deverá conter noções fundamentais sobre a exposição aos agentes químicos, biológicos 

e físicos. 

4.6- 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; 

4.7- Assumir todas as responsabilidades e tomar as medidas necessárias ao atendimento 

dos seus empregados acidentados, com mal súbito ou qualquer outro problema de 

saúde; 

4.8- Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, 

resultantes da execução do contrato, conforme exigência legal; 

4.9- 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; 
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4.10- 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; 

4.11- Cumprir a legislação vigente para controle de infecções hospitalares, bem como as 

normatizações de cada unidade hospitalar, visando assegurar a qualidade dos serviços 

prestados; 

4.12- 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; 

4.13- Estabelecer Programa de Prevenção de Riscos Ambientais, conforme preconiza a 

NR 9 do Ministério do Trabalho e Emprego, que compõe a Portaria nº 3.214 de 08/06/78 

e suas alterações; 

4.14-   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; 

4.15- 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 1° da resolução 307/86, do CONFEA; 

4.16- Apresentar semestralmente laudo com os resultados da análise físico-química e 

microbiológica da água utilizada; 

4.17- Utilizar racionalmente produtos químicos, cuja aplicação nos serviços deverá 

privilegiar a menor toxicidade destes, os quais devem ser devidamente registrados da 

ANVISA; 

4.18- Possuir normas e rotinas padronizadas, manuais e procedimentos operacionais 
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padrão (POP) atualizados de todas as atividades desenvolvidas, as quais devem estar 

registradas e acessíveis aos profissionais envolvidos para consulta in loco; 

4.20- Possuir responsável técnico com formação em segurança e saúde ocupacional, 

controle de infecção e que responda perante a vigilância sanitária pelas ações ali 

realizadas; 

4.20- 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; 

4.21- 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 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 satisfatórios, cujo ônus e obrigações em nenhuma hipótese poderão ser 

transferidos para a Contratante; 

4.22 - 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. 

4.22.1- 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; 

4.23- Responsabilizar-se pelo quadro de pessoal, assegurando que o serviço seja prestado 

diretamente por profissionais da Contratada, devidamente habilitados e com todos os 

encargos trabalhistas sob responsabilidade desta; 
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4.24- 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; 

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

qualificação exigidas no edital e contrato, em acordo com o descrito no art. 55, XIII da Lei 

8.666/93; 

4.26- 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; 

4.27-. Assumir a responsabilidade por todas as providências e obrigações estabelecidas 

na legislação específica de acidentes do trabalho quando forem vítimas seus funcionários 

no desempenho dos serviços ou relacionados a eles, ainda que acontecido nas 

dependências da Contratante; 

4.28- 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; 

4.29- Designar, para a realização dos serviços, pessoas idôneas, funcionários 

devidamente habilitados e capacitados tecnicamente, com conhecimento sobre as 

Normas Regulamentadoras, provendo-os de Equipamentos de Proteção Individual EPI’s 

e EPC’s necessários à prestação dos serviços, objeto da licitação; 

4.30- Prestar os esclarecimentos que forem solicitados pela Contratante, cujas 

reclamações se obriga a atender prontamente; 

4.31- Reparar prontamente qualquer bem, quando durante a execução do serviço venha 
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a ser danificado, sem quaisquer ônus para a SESA e devolvê-lo funcionando 

perfeitamente; 

4.32- Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a 

terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou 

reduzindo essa responsabilidade à fiscalização ou acompanhamento pelo órgão 

interessado; 

4.33- Dar ciência à Contratante, imediatamente e por escrito, de qualquer anormalidade 

verificada durante a execução dos serviços; 

4.34-. Pagar tributos Federais, Estaduais e Municipais decorrentes da prestação de 

serviços em vigência do contrato que, por Lei, sejam de sua responsabilidade; 

4.35- 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 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; 

4.36- 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, apresentando os respectivos 

comprovantes, sempre que exigidos; 

4.37- Manter sigilo e confidencialidade de todo o teor das informações a que tiver acesso 

por força do contrato, sob pena de não o fazendo, responder pelos danos e prejuízos 

decorrentes da divulgação indevida; 

4.38- Devolver roupas e objetos de propriedade da unidade ou dos pacientes, que 
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porventura forem misturados à roupa hospitalar; 

4.39- Fornecer todos os produtos químicos, materiais, e equipamentos em quantidade, 

qualidade e tecnologia adequadas, com a observância às recomendações aceitas pela boa 

técnica, normas e legislações; 

4.40- 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; 

4.41- Manter durante a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações 

por ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 

4.42- Manter em rigorosa pontualidade o pagamento de seus empregados e demais 

encargos decorrentes do contrato de trabalho, inclusive quanto às anotações das 

respectivas Carteiras de trabalho e Previdência Social.  

4.43- Cumprir a Legislação vigente para controle de infecções hospitalares, visando 

assegurar a qualidade dos serviços prestados.  

4.44- Elaborar e submeter à CCIH das unidades um cronograma para execução dos 

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

4.45 - A CONTRATADA obriga-se a prestar os serviços de forma imediata, 

obedecendo todas as cláusulas e condições pactuadas neste contrato. 

 

5. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE: 

5.1- 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; 
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5.1.1- 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 

nº 8.666/93 e suas alterações; 

5.2- Alocar os recursos financeiros necessários para cobrir as despesas de execução do 

contrato; 

5.3- 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; 

5.4- 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; 

5.5- 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; 

5.6- Fiscalizar incondicionalmente todas as condições contratuais utilizando de 

instrumentos de acompanhamento de execução dos serviços; 

5.7- Realizar visitas às dependências da Contratada sempre que julgar necessário; 

5.8- Fornecer água, energia e compressas cirúrgicas para execução plena das atividades 

operacionais de lavanderia; 

5.9- 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 
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água e compressas cirúrgicas. 

 

6. DA PROPOSTA 

 

6.1 - A Proposta de Preço deverá constar: a discriminação detalhada do material o 

valor unitário e total, o prazo de validade da proposta, o número da conta corrente, 

agência e nome do Banco do FORNECEDOR, a razão social, o CNPJ, o endereço 

completo do fornecedor, os meios de comunicações disponíveis para contato, como 

telefone e e-mail. 

 

7. DO INÍCIO DOS SERVIÇOS: 

 

7.1 - O prazo para iniciar os serviços é, imediatamente a partir da data do 

recebimento da Nota de Empenho, esta substituirá o Termo de Contrato em 

conformidade com o que dispõe o § 2º do art. 62 da lei 8.666/93. 

 

8. DO LOCAL DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 

 

8.1 - Os serviços contratados serão executados, atendendo os requisitos deste 

PROJETO BÁSICO, no Centro de Atendimento Covid IV - Hospital Universitário, 

localizado na Rodovia Juscelino Kubitschek, S/N, Universidade.  

 

9. DAS CONDIÇÕES GERAIS PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO    

9.1- 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 SESA/AP. Sendo que o prazo para as 

adaptações, reparos e reformas dos espaços físicos das CPRHs não poderá exceder a 180 
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dias .  

9.2-. 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. 

9.3- 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. 

9.4- 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. 

9.5- A ausência ou omissão da fiscalização da Contratante não eximirá a Contratada das 

responsabilidades previstas no presente termo de referência. 

9.6- A Contratante poderá acompanhar a realização do serviço, observando as questões 

de segurança do trabalhador. 

9.7- 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. 

9.8- 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. 

 

10-Quantitativo de roupas a ser processada por unidade (em kg/dia/leito/especificidade) 
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10.1. 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 

unidades de pronto-socorro, obstetrícia, 

pediatria e outros. 

6 kg/leito/dia 

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. 

 

10.2 – Para atender a demanda do Centro de Atendimento Covid IV - Hospital 

Universitário e determinar a estimativa do peso de roupa a ser processada/dia, 

utilizou-se da média de 100 leitos, sendo que terá que ser disponibilizada roupas privativas 

para todos os funcionários da saúde. 

Item Unidade N° de Leitos 
Atuais 

Quilos diários a ser 
processado de acordo com 
Nº leitos atuais(em kg/dia) 

Quilos Mensais a serem processados 
de acordo com Nº leitos atuais (em 

Kg/mês) 

01 
Centro de 
Atendimento 
Covid IV - Hospital 
Universitário 

100 600kg 18.000kg 
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11. DA FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS: 

11.1- A fiscalização do Contrato celebrado será exercida pelo fiscal do contrato da SESA, 

devidamente designado. 

11.2- 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. 

11.3- Compete ao fiscal do Contrato participar de reuniões com o(s) representante(s) da 

Contratada, definindo procedimentos para o perfeito desenvolvimento dos trabalhos. 

11.4- Compete ao fiscal do Contrato fiscalizar e acompanhar a execução dos serviços, 

além de emitir aos setores de avaliação e controle da SESA/AP relatórios sobre os serviços 

prestados pela Contratada. No caso de observação de falhas/problemas graves, os fiscais 

deverão informar, por escrito, imediatamente à SESA/AP para que sejam tomadas as 

devidas providências no sentido de corrigi-las. 

11.5- Compete ao fiscal do Contrato exigir da Contratada a imediata correção de serviços 

mal executados ou em desacordo com o especificado no contrato. 

11.6- Compete ao fiscal do Contrato verificar e exigir a execução das rotinas de serviços 

periódicos estabelecidos neste Termo de Referência. 

11.7- 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. 

11.8- O relatório de execução dos Serviços deve constar a identificação de cada Unidade 
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atendida com seus respectivos números de leitos e quilos contratados contendo o 

período de atendimento diário e mensal contratado. 

 

12. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS: 

 

12.1. Com fundamento no inciso III, do artigo 86, da Lei n° 8.666/1993, ficará impedida 

de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios e será 

descredenciada no SICAF e no cadastro de fornecedores da SECRETARIA DE ESTADO DA 

SAÚDE, pelo prazo de até 2 (dois) anos, garantida a ampla defesa, sem prejuízo das 

cominações legais e multa a licitante e a adjudicatária que: 

12.1.1. Não retirar ou não aceitar a nota de empenho, quando convocada dentro 

do prazo de validade de sua proposta; 

12.1.2. Deixar de entregar documentação exigida neste Projeto Básico; 

12.1.3. Apresentar documentação falsa; 

12.1.4. Ensejar o retardamento da execução de seu objeto; 

12.1.5. Não mantiver a proposta; 

 12.1.6. Falhar ou fraudar na execução do contrato; 

 12.1.7. Comportar-se de modo inidôneo; 

 12.1.8. Fizer declaração falsa; 

 12.1.9. Cometer fraude fiscal. 

12.1.10. A licitante estará sujeita à multa de 10 (dez) por cento do valor 

contratado para a contratação quando incorrer em uma das hipóteses da condição 

anterior. 

12.1.11. Com fundamento nos artigos 86 e 87 da Lei n°. 8.666/93, a adjudicatária 

ficará sujeita, no caso de atraso injustificado, assim considerado pela Administração, 

inexecução parcial ou inexecução total da obrigação, sem prejuízo das responsabilidades 

civil e criminal, assegurada a prévia e ampla defesa, às seguintes penalidades: 

12.1.12. Multa de: 
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a) 0,2% (dois décimos por cento) ao dia sobre o valor adjudicado caso o material 

seja entregue com atraso, limitada a incidência a 15 (quinze) dias. Após o décimo - quinto 

dia e a critério da Administração, no caso de entrega com atraso, poderá ocorrer a não - 

aceitação do objeto, de forma a configurar, nessa hipótese, inexecução total da obrigação 

assumida, sem prejuízo da rescisão unilateral da avença; 

b)5% (cinco por cento) sobre o valor adjudicado, em caso de atraso na entrega do 

objeto, por período superior ao previsto na alínea "a", ou de inexecução parcial da 

obrigação assumida; 

c)10 % (dez por cento) sobre o valor adjudicado, em caso de inexecução total da 

obrigação assumida. 

 

13. DO PAGAMENTO 

 

13.1 – A contratada deverá apresentar a Nota Fiscal na Divisão de Apoio 

Administrativo , juntamente com o atesto do Fiscal do Contrato e do relatório por 

ele emitido; 

13.2 – A Nota Fiscal discriminada em 02 (duas) vias para a liquidação da despesa, 

no prazo de 10 (dez) dias, contado do recebimento definitivo do(s) produto(s). O 

pagamento será realizado mediante ordem bancária a ser disponibilizada em conta 

corrente, conforme disponibilidade em numerária; 

13.3 – A Secretaria de Saúde poderá deduzir do montante a pagar os valores 

correspondentes a multas ou indenizações devidas pela contratada; 

13.4 – O pagamento mensal dos serviços somente poderá ser efetuado após a 

apresentação da comprovação da regularidade fiscal junto a Seguridade Social 

(CND), ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) e às Fazendas Federal, 

Estadual e Municipal do domicílio ou sede, Certidão Negativa de Débitos 

Trabalhistas (CNDT), salários, férias, 13° salário, Vale transporte e vale refeição, 

além de outras estipuladas na proposta de preços; 
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13.5 – Os pagamentos não serão efetuados se a contratada não mantiver os 

requisitos exigidos para a habilitação, caso em que serão retidos até que volte a 

cumpri-los, sem prejuízo da penalidade cabível; 

13.6 – A contratada deverá apresentar nota fiscal em até 20 (vinte) dias corridos 

após o mês de referência da prestação dos serviços, salvo as exceções previstas em 

lei; 

13.7 – Nenhum pagamento será efetuado a contratada enquanto pendente de 

liquidação qualquer obrigação financeira que lhe tenha sido imposta, em virtude de 

penalidade por inadimplemento, até que o total de seus créditos possa compensar 

seus débitos; 

13 .8 – Para fins de pagamento, a contratada deverá manter as mesmas condições 

de habilitação, cuja confirmação será feita através de consulta por intermédio da 

internet nos respectivos sites dos órgãos emissores das certidões de regularidade 

fiscal; 

13.9 – Será de inteira responsabilidade civil da contratada o ressarcimento eventual 

de danos materiais causados por seus empregados a terceiros; 

13.10 – A contratante se reserva no direito de não efetuar o pagamento se, durante 

a execução dos serviços, estes não estiverem em perfeitas condições, de acordo com 

as exigências contidas neste Termo de Referência e seus anexos. 

 

14. DO PRAZO DE VIGÊNCIA 

 

14.1 – Com base no artigo 4° da lei n° 13.979/2020 e no inciso IV, do artigo 24, da 

Lei n° 8.666/93, o prazo máximo de vigência desta contratação será de 180 (cento e 

oitenta) dias consecutivos e ininterruptos, conforme a demanda. 

 

15. CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 

Em anexo. 
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16.  ESTIMATIVA DE CUSTOS 

 

Em anexo. 

 

 

 

 
Macapá, 27 de maio de 2020. 

 

 

 

 

Daniely Prado Barros 
Superintendente de Assistência à Saúde 

 
 
 
 

Zulmira Tayná Silva Cavalcante 
Apoio Técnico 



GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - SESA

GABINETE DE ASSISTÊNCIA - GAB ASSISTÊNCIA

DESPACHO

Em 27 de maio de 2020

Documento Nº 300101.0005.1852.0079/2020

Assunto: CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LAVANDERIA E ROUPARIA –

HOSPITAL UNIVERSITÁRIO PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DE

CORONAVIRUS (COVID-19)

Encaminho  o  processo  para  seguir  o  feito,  conforme  autorização  do

Secretário.

LEILA NAZARÉ DA SILVA

Cód. verificador: 14063837. Cód. CRC: 7D5012B
Documento assinado eletronicamente por LEILA NAZARÉ DA SILVA em 27/05/2020 14:18, conforme decreto nº
0829/2018. A autenticidade do documento pode ser conferida no site: https://sigdoc.ap.gov.br/autenticador



GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - SESA

COORDENADORIA DE GESTÃO DE COMPRAS - COGEC

DESPACHO

Em 27 de maio de 2020

Documento Nº 300101.0005.1852.0079/2020

Interessado(s): SAS - SUPERINTENDÊNCIA DE ATENÇÃO A SAÚDE

Assunto: CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LAVANDERIA E ROUPARIA –

HOSPITAL UNIVERSITÁRIO PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DE

CORONAVIRUS (COVID-19)

AO NCP

Encaminho o processo em epígrafe, para acolhimento de proposta com as

empresas prestadoras do serviço e logo após, enviar ao NL-Núcleo de Licitação, para dar

continuidade no processo.

Atenciosamente,

LINDERVAN DA SILVA RODRIGUES

Cód. verificador: 14065442. Cód. CRC: 6C7342A
Documento assinado eletronicamente por LINDERVAN DA SILVA RODRIGUES em 27/05/2020 15:19, conforme
decreto nº 0829/2018. A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
https://sigdoc.ap.gov.br/autenticador





GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - SESA

NÚCLEO DE COTAÇÃO DE PREÇO - CGC - NCP

DESPACHO

Em 28 de maio de 2020

Documento Nº 300101.0005.1852.0079/2020

Interessado(s): NL

Assunto: CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LAVANDERIA E ROUPARIA

Senhor Coordenador,

 

Obtivemos dúvidas da empresa em relação ao Projeto Básico (fls.15) diante

disso, restituímos os autos para posteriormente encaminhar ao setor competente.

 

Atenciosamente,

 

Marlene Costa Beltrão

Cód. verificador: 14106921. Cód. CRC: 0923FFC
Documento assinado eletronicamente por MARLENE COSTA BELTRÃO em 28/05/2020 14:48, conforme decreto
nº 0829/2018. A autenticidade do documento pode ser conferida no site: https://sigdoc.ap.gov.br/autenticador







GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - SESA

NÚCLEO DE LICITAÇÕES - CGC - NL

DESPACHO

Em 28 de maio de 2020

Documento Nº 300101.0005.1852.0079/2020

Interessado(s): GAB ASSISTÊNCIA

Assunto: CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LAVANDERIA E ROUPARIA –

HOSPITAL UNIVERSITÁRIO PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DE

CORONAVIRUS (COVID-19)

Senhora Secretária,

Conforme despacho da Gerente de Núcleo de Cotação de Preço, Marlene

Beltrão, surgiu-se dúvidas da empresa em relação ao projeto básico (fls.15) diante disso,

restituímos os autos para posteriormente encaminhar ao setor competente para qie se corrija

o Projeto Básico e nos encaminhe devidamente assinado pelo Secretário de Saúde.

LINDERVAN DA SILVA RODRIGUES

Cód. verificador: 14107404. Cód. CRC: 5AC792D
Documento assinado eletronicamente por LINDERVAN DA SILVA RODRIGUES em 28/05/2020 15:03, conforme
decreto nº 0829/2018. A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
https://sigdoc.ap.gov.br/autenticador





GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - SESA

GABINETE DE ASSISTÊNCIA - GAB ASSISTÊNCIA

DESPACHO

Em 28 de maio de 2020

Documento Nº 300101.0005.1852.0079/2020

Assunto: CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LAVANDERIA E ROUPARIA –

HOSPITAL UNIVERSITÁRIO PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DE

CORONAVIRUS (COVID-19)

ÀSAS,

Encaminhamos  o  processo  para  correção  do  Projeto  Básico,  conforme

solicitação da COGEC.

LEILA NAZARÉ DA SILVA

Cód. verificador: 14108360. Cód. CRC: A95E906
Documento assinado eletronicamente por LEILA NAZARÉ DA SILVA em 28/05/2020 15:19, conforme decreto nº
0829/2018. A autenticidade do documento pode ser conferida no site: https://sigdoc.ap.gov.br/autenticador



GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - SESA

SUPERINTENDÊNCIA DE ATENÇÃO À SAÚDE - SAS

DESPACHO

Em 28 de maio de 2020

Documento Nº 300101.0005.1852.0079/2020

Interessado(s): COGEC

Assunto: PROJETO BÁSICO DE LAVANDERIA COM AS DEVIDAS CORREÇÕES

Ao chefe,

Cumprimentando-o, reencaminho minuta de Projeto Básico adequadamente

reformulado para melhores adequações ao objeto  para CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL

DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO, FORNECIMENTO, REPOSIÇÃO,

DESINFECÇÃO E HIGIENIZAÇÃO EM HOTELARIA HOSPITALAR E CIRÚRGICA,

ESTERILIZAÇÃO DE ALTA COMPLEXIDADE EM HOTELARIA CIRÚRGICA. para o

Centro  de  Atendimento  Covid  IV-  Hospital  Universitário, com  todas  as  dúvidas

esclerecidas.

ZULMIRA TAINA SILVA CAVALCANTE

Cód. verificador: 14111057. Cód. CRC: DB9466C
Documento assinado eletronicamente por ZULMIRA TAINA SILVA CAVALCANTE em 28/05/2020 16:02, conforme
decreto nº 0829/2018. A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
https://sigdoc.ap.gov.br/autenticador
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MINUTA 

PROJETO BÁSICO – CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL 

 

 

 

 

1. DO OBJETO 

 

1.1 - O presente tem por objeto A CONTRATAÇÃO  EMERGENCIAL DE EMPRESA 

ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO, FORNECIMENTO, REPOSIÇÃO, DESINFECÇÃO E 

HIGIENIZAÇÃO EM HOTELARIA HOSPITALAR E CIRÚRGICA, ESTERILIZAÇÃO DE 

ALTA COMPLEXIDADE EM HOTELARIA CIRÚRGICA. para o Centro de Atendimento 

Covid IV- Hospital Universitário, que, durante o período de pandemia, será centro 

referenciado para enfrentamento e combate ao novo coronavírus – COVID 19. 

 

2. FUNDAMENTO LEGAL: 

 

2.1 - Considerando que a Constituição Federal de 1988, na Seção II, em seu artigo 196, 

dispõe que: in verbis; 

“...à saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante 

políticas sociais e econômicas que visem à redução de doença e de 

outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços 

para sua promoção, proteção e recuperação”;  

Autorizo este Projeto Básico de acordo com o 

inciso IV do Art. 24º da Lei nº 8.666/93 e Art. 

4º da Lei nº 13.979/2020: 

 

Em:  / /2020. 

 
 

JUAN MENDES DA SILVA 

Secretário de Estado da Saúde do Amapá 

Decreto nº 1.722 
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2.2 - Considerando as atribuições da vigilância epidemiológica conforme Lei 8.080 de 

1990, que se propõem a detecção, prevenção, recomendação e adoção das medidas de prevenção e 

controle das doenças e dos agravos de saúde de interesses individuais ou coletivos; 

2.3 - Considerando a Portaria N° 188/GM/MS, de 04 de fevereiro de 2.020, órgão: 

Ministério da Saúde/Gabinete do Ministro, que declara Emergência em Saúde Pública de 

importância Nacional (ESPIN) em decorrência da Infecção Humana pelo novo Coronavírus 

(Covid-19); 

2.4 - Considerando a Lei Federal N° 13.979, de 6 de fevereiro de 2.020, que dispõe sobre as 

medidas que poderão ser adotadas para enfrentamento da emergência de saúde pública de 

importância internacional decorrente de Coronavírus responsável pelo surto de 2019. 

2.5 - Considerando que a ocorrência do novo Coronavírus (Covid-19) importa na 

disponibilidade direta, de urgência e emergência no atendimento aos acometidos, com 

medicamentos, e atendimento médico – hospitalar, atendimento psicológico e social; 

2.6 - Considerando a necessidade de estabelecer uma situação jurídica especial, que permita 

que os órgãos da Administração Pública Estadual realizem ações emergenciais de prevenção, 

mitigação, preparação e resposta visando o atendimento às necessidades temporárias de 

excepcional interesse público, bem como ações para minimizar os danos e agravos à 

população e a economia do estado; 

2.7 - É patente à urgência em relação de emergência de saúde pública, conforme Lei Federal 

N°13.979/2020, bem como Decreto Estadual N° 1.375;1.376 e 1.377 de 17 de março e 

Decreto nº 1414; 1413  de 2020 do Estado do Amapá-AP, que consideram que a situação 

demanda o emprego urgente de medidas de prevenção e controle de riscos, danos e agravos 

a saúde pública; 

2.8 - Considerando o que regulamenta o art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal, institui 

normas para licitações e contratos da Administração Pública e dá outras providências; 

2.9 - Esteado no Art. 24, IV, da Lei nº 8.666/93; ipsis litteris:  

Art. 24. É dispensável a licitação:  

“IV- nos casos de emergência ou de calamidade pública, quando 

caracterizada urgência de atendimento de situação que possa 

ocasionar prejuízo ou comprometer a segurança de pessoas, obras, 
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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;”  

 

2.10 - Com base no Art. 4º , da Lei n.º 13.979, de 06.02.2020 e no inciso IV, do artigo 24, da 

Lei nº 8.666, de 21.06.1993, sem prejuízo das restrições da Lei de Responsabilidade Fiscal 

(LC 101/2000), ficam dispensados de licitação os contratos de aquisição de bens necessários 

às atividades de prevenção, mitigação, preparação e resposta a propagação do Coronavírus - 

Covid-19, de prestação de serviços e de obras relacionadas com a reabilitação dos cenários 

dos desastres, desde que possam ser concluídas no prazo máximo de (180) cento e oitenta 

dias consecutivos e ininterruptos, contada a partir da caracterização do desastre, vedada a 

prorrogação dos contratos. 

 

3 – DOS CRITÉRIOS DE HABILITAÇÃO 

 

3.1- Para fins de habilitação, o Licitante deverá apresentar: 

 

3.1.1. 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 

IntergestoraBiparti-te); 

3.1.2-. O Alvará pertinente à atividade de Lavanderia Hospitalar ou Lavanderia de Serviços de 

Saúde deve ser recomendado pelo MS. 
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 3.1.3- 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 CCIH 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 roupa previstos para o centro de Covid IV – 

Hospital Universitário, respectivamente,objeto dessa contratação. 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, intrahospitalar; 

3.2.1.1. Listagem de seus, produtos e marcas utilizados, com as respectivas fichas técnicas e 

registros da ANVISA no caso de produtos químicos utilizados no processo de desinfecção, 

higienização e esterilização; 

 

4 – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 

4.1- 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; 

4.2- 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; 

4.3-. Fornecer todo enxoval hospitalar necessário ao abastecimento de roupas hospitalares 

nas Unidades da Contratante. 
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4.4-. Responsabilizar-se integralmente pelos serviços contratados, nos termos da legislação 

vigente; 

4.5-. 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; 

4.5.1- 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. 

4.5.2- A capacitação continuada do trabalhador do serviço de processamento de roupas 

deverá conter noções fundamentais sobre a exposição aos agentes químicos, biológicos e 

físicos. 

4.6- 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; 

4.7- Assumir todas as responsabilidades e tomar as medidas necessárias ao atendimento dos 

seus empregados acidentados, com mal súbito ou qualquer outro problema de saúde; 

4.8- Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, 

resultantes da execução do contrato, conforme exigência legal; 

4.9- 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; 

4.10- 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; 

4.11- Cumprir a legislação vigente para controle de infecções hospitalares, bem como as 

normatizações de cada unidade hospitalar, visando assegurar a qualidade dos serviços 

prestados; 



SAS/SESA 

Fls.    

                                                                                   
Secretaria de Saúde do Estado 

Superintendência de Assistência à Saúde                                   
4.12- 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; 

4.13- Estabelecer Programa de Prevenção de Riscos Ambientais, conforme preconiza a NR 

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

alterações; 

4.14- 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; 

4.15- 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 

1° da resolução 307/86, do CONFEA; 

4.16- Utilizar racionalmente produtos químicos, cuja aplicação nos serviços deverá 

privilegiar a menor toxicidade destes, os quais devem ser devidamente registrados da 

ANVISA; 

4.17- 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; 

4.18- 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; 

4.19- 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 satisfatórios, cujo ônus 

e obrigações em nenhuma hipótese poderão ser transferidos para a Contratante; 
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4.20 - 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. 

4.20.1- A  entrega 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; 

4.21- Responsabilizar-se pelo quadro de pessoal, assegurando que o serviço seja prestado 

diretamente por profissionais da Contratada, devidamente habilitados e com todos os 

encargos trabalhistas sob responsabilidade desta; 

4.22- 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; 

4.23- Manter durante toda a execução do contrato as condições de habilitação e qualificação 

exigidas no edital e contrato, em acordo com o descrito no art. 55, XIII da Lei 8.666/93; 

4.24- 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; 

4.25-. Assumir a responsabilidade por todas as providências e obrigações estabelecidas na 

legislação específica de acidentes do trabalho quando forem vítimas seus funcionários no 

desempenho dos serviços ou relacionados a eles, ainda que acontecido nas dependências da 

Contratante; 

4.26- 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; 

4.27- Designar, para a realização dos serviços, pessoas idôneas, funcionários devidamente 

habilitados e capacitados tecnicamente, com conhecimento sobre as Normas 

Regulamentadoras, provendo-os de Equipamentos de Proteção Individual EPI’s e EPC’s 
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necessários à prestação dos serviços, objeto da licitação; 

4.28- Prestar os esclarecimentos que forem solicitados pela Contratante, cujas reclamações 

se obriga a atender prontamente; 

4.29- 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; 

4.30- Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, 

decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa 

responsabilidade à fiscalização ou acompanhamento pelo órgão interessado; 

4.31- Dar ciência à Contratante, imediatamente e por escrito, de qualquer anormalidade 

verificada durante a execução dos serviços; 

4.32-. Pagar tributos Federais, Estaduais e Municipais decorrentes da prestação de serviços 

em vigência do contrato que, por Lei, sejam de sua responsabilidade; 

4.33- 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; 

4.34- 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, apresentando os respectivos comprovantes, 

sempre que exigidos; 

4.35- Manter sigilo e confidencialidade de todo o teor das informações a que tiver acesso por 

força do contrato, sob pena de não o fazendo, responder pelos danos e prejuízos decorrentes 

da divulgação indevida; 

4.36- Devolver roupas e objetos de propriedade da unidade ou dos pacientes, que 

porventura forem misturados à roupa hospitalar; 
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4.37- Fornecer todos os produtos químicos, materiais, e equipamentos em quantidade, 

qualidade e tecnologia adequadas, com a observância às recomendações aceitas pela boa 

técnica, normas e legislações; 

4.38- 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; 

4.39- Manter durante a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela 

assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 

4.40- Manter em rigorosa pontualidade o pagamento de seus empregados e demais encargos 

decorrentes do contrato de trabalho, inclusive quanto às anotações das respectivas Carteiras 

de trabalho e Previdência Social. 

4.41- Cumprir a Legislação vigente para controle de infecções hospitalares, visando 

assegurar a qualidade dos serviços prestados. 

4.42 – A contratada deve oferecer serviços de camararia. 

4.43 - A CONTRATADA obriga-se a prestar os serviços de forma imediata, obedecendo 

todas as cláusulas e condições pactuadas neste contrato. 

 

5. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE: 

 

5.1- 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; 

5.1.1- 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 nº 

8.666/93 e suas alterações; 

5.2- Alocar os recursos financeiros necessários para cobrir as despesas de execução do 

contrato; 
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5.3- 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; 

5.4- 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; 

5.5- 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; 

5.6- Fiscalizar incondicionalmente todas as condições contratuais utilizando de instrumentos 

de acompanhamento de execução dos serviços; 

5.7- Realizar visitas às dependências da Contratada sempre que julgar necessário; 

 

6. DA PROPOSTA 

 

6.1 - A Proposta de Preço deverá constar: a discriminação detalhada do material o valor 

unitário e total, o prazo de validade da proposta, o número da conta corrente, agência e nome 

do Banco do FORNECEDOR, a razão social, o CNPJ, o endereço completo do fornecedor, 

os meios de comunicações disponíveis para contato, como telefone e e-mail. 

 

7. DO INÍCIO DOS SERVIÇOS: 

 

7.1 - O prazo para iniciar os serviços é, imediatamente a partir da data do recebimento 

da Nota de Empenho, esta substituirá o Termo de Contrato em conformidade com o que 

dispõe o § 2º do art. 62 da lei 8.666/93, subsidiária a Lei 13.979/2020 e suas modificações. 
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8. DO LOCAL DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS: 

 

8.1 - Os serviços contratados serão prestados, atendendo os requisitos deste PROJETO 

BÁSICO, no Centro de Atendimento Covid IV - Hospital Universitário, localizado na 

Rodovia Juscelino Kubitschek, S/N, Universidade. 

 

9. DAS CONDIÇÕES GERAIS PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO 

 

9.1- 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 SESA/AP.  

9.2-. 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. 

9.3- 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. 

9.4- 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. 

9.5- A ausência ou omissão da fiscalização da Contratante não eximirá a Contratada das 

responsabilidades previstas no presente termo de referência. 

9.6- A Contratante poderá acompanhar a realização do serviço, observando as questões de 

segurança do trabalhador. 

9.7- 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. 



SAS/SESA 

Fls.    

                                                                                   
Secretaria de Saúde do Estado 

Superintendência de Assistência à Saúde                                   
9.8- 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. 

 

10. QUANTITATIVO DE ROUPAS A SER PROCESSADA POR UNIDADE (EM 

KG/DIA/LEITO/ESPECIFICIDADE) 

 

10.1. 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 

unidades de pronto-socorro, obstetrícia, 

pediatria e outros. 

 

6 kg/leito/dia 

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. 

 

10.2 – Para atender a demanda do Centro de Atendimento Covid IV - Hospital 

Universitário e determinar a estimativa do peso de roupa a ser processada/dia, utilizou-se 

da média de 100 leitos, sendo que terá que ser disponibilizada roupas privativas para todos 

os funcionários da saúde. 
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11. DA FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS: 

 

11.1- A fiscalização do Contrato celebrado será exercida pelo fiscal do contrato da SESA, 

devidamente designado. 

11.2- 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. 

11.3- Compete ao fiscal do Contrato participar de reuniões com o(s) representante(s) da 

Contratada, definindo procedimentos para o perfeito desenvolvimento dos trabalhos. 

11.4- Compete ao fiscal do Contrato fiscalizar e acompanhar a execução dos serviços, além 

de emitir aos setores de avaliação e controle da SESA/AP relatórios sobre os serviços 

prestados pela Contratada. No caso de observação de falhas/problemas graves, os fiscais 

deverão informar, por escrito, imediatamente à SESA/AP para que sejam tomadas as devidas 

providências no sentido de corrigi-las. 

11.5- Compete ao fiscal do Contrato exigir da Contratada a imediata correção de serviços mal 

executados ou em desacordo com o especificado no contrato. 

 

 

 

 

Item 

 

 

 

Unidade 

 

 

 

 

N° de 

Leitos 

Atuais 

 

 

 

Quilos diários 

a ser processado 

de acordo com Nº 

leitos atuais(em 

kg/dia) 

 

 

 

Quilos Mensais a serem 

processados de acordo 

com Nº leitos atuais (em 

Kg/mês) 

 

01 

Centro de 

Atendiment

o Covid IV - 

Hospital 

Universitário 

6kg /leito/ dia 

 

100 

 

600kg 

 

18.000kg 
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11.6- Compete ao fiscal do Contrato verificar e exigir a execução das rotinas de serviços 

periódicos estabelecidos neste Termo de Referência. 

11.7- 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. 

11.8- 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. 

 

12. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS: 

 

12.1. Com fundamento no inciso III, do artigo 86, da Lei n° 8.666/1993, ficará impedida de 

licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios e será 

descredenciada no SICAF e no cadastro de fornecedores da SECRETARIA DE ESTADO 

DA SAÚDE, pelo prazo de até 2 (dois) anos, garantida a ampla defesa, sem prejuízo das 

cominações legais e multa a licitante e a adjudicatária que: 

12.1.1. Não retirar ou não aceitar a nota de empenho, quando convocada dentro do 

prazo de validade de sua proposta; 

12.1.2. Deixar de entregar documentação exigida neste Projeto Básico; 

12.1.3. Apresentar documentação falsa; 

12.1.4. Ensejar o retardamento da execução de seu objeto; 

12.1.5. Não mantiver a proposta; 

12.1.6. Falhar ou fraudar na execução do contrato; 

12.1.7. Comportar-se de modo inidôneo; 

12.1.8. Fizer declaração falsa; 

12.1.9. Cometer fraude fiscal. 
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12.1.10. A licitante estará sujeita à multa de 10 (dez) por cento do valor contratado 

para a contratação quando incorrer em uma das hipóteses da condição anterior. 

12.1.11. Com fundamento nos artigos 86 e 87 da Lei n°. 8.666/93, a adjudicatária 

ficará sujeita, no caso de atraso injustificado, assim considerado pela Administração, 

inexecução parcial ou inexecução total da obrigação, sem prejuízo das responsabilidades civil 

e criminal, assegurada a prévia e ampla defesa, às seguintes penalidades: 

12.1.12. Multa de: 

a) 0,2% (dois décimos por cento) ao dia sobre o valor adjudicado caso o material seja 

entregue com atraso, limitada a incidência a 15 (quinze) dias. Após o décimo - quinto dia e a 

critério da Administração, no caso de entrega com atraso, poderá ocorrer a não - aceitação 

do objeto, de forma a configurar, nessa hipótese, inexecução total da obrigação assumida, sem 

prejuízo da rescisão unilateral da avença; 

b) 5% (cinco por cento) sobre o valor adjudicado, em caso de atraso na entrega do 

objeto, por período superior ao previsto na alínea "a", ou de inexecução parcial da obrigação 

assumida; 

c) 10 % (dez por cento) sobre o valor adjudicado, em caso de inexecução total da 

obrigação assumida. 

 

13. DO PAGAMENTO 

 

13.1 – A contratada deverá apresentar a Nota Fiscal na Divisão de Apoio Administrativo , 

juntamente com o atesto do Fiscal do Contrato e do relatório por ele emitido; 

13.2 – A Nota Fiscal discriminada em 02 (duas) vias para a liquidação da despesa, no prazo 

de 10 (dez) dias, contado do recebimento definitivo do(s) produto(s). O pagamento será 

realizado mediante ordem bancária a ser disponibilizada em conta corrente, conforme 

disponibilidade em numerária; 

13.3 – A Secretaria de Saúde poderá deduzir do montante a pagar os valores 

correspondentes a multas ou indenizações devidas pela contratada; 

13.4 – O pagamento mensal dos serviços somente poderá ser efetuado após a apresentação 

da comprovação da regularidade fiscal junto a Seguridade Social (CND), ao Fundo de 
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Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) e às Fazendas Federal, Estadual e Municipal do 

domicílio ou sede, Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), salários, férias, 13° 

salário, Vale transporte e vale refeição, além de outras estipuladas na proposta de preços; 

13.5 – Os pagamentos não serão efetuados se a contratada não mantiver os requisitos 

exigidos para a habilitação, caso em que serão retidos até que volte a cumpri-los, sem 

prejuízo da penalidade cabível; 

13.6 – A contratada deverá apresentar nota fiscal em até 20 (vinte) dias corridos após o mês 

de referência da prestação dos serviços, salvo as exceções previstas em lei; 

13.7 – Nenhum pagamento será efetuado a contratada enquanto pendente de liquidação 

qualquer obrigação financeira que lhe tenha sido imposta, em virtude de penalidade por 

inadimplemento, até que o total de seus créditos possa compensar seus débitos; 

13 .8 – Para fins de pagamento, a contratada deverá manter as mesmas condições de 

habilitação, cuja confirmação será feita através de consulta por intermédio da internet nos 

respectivos sites dos órgãos emissores das certidões de regularidade fiscal; 

13.9 – Será de inteira responsabilidade civil da contratada o ressarcimento eventual de danos 

materiais causados por seus empregados a terceiros; 

13.10 – A contratante se reserva no direito de não efetuar o pagamento se, durante a 

execução dos serviços, estes não estiverem em perfeitas condições, de acordo com as 

exigências contidas neste Termo de Referência e seus anexos. 

 

14. DO PRAZO DE VIGÊNCIA 

 

14.1 – Com base no artigo 4° da lei n° 13.979/2020 e no inciso IV, do artigo 24, da Lei n° 

8.666/93, o prazo máximo de vigência desta contratação será de 180 (cento e oitenta) dias 

consecutivos e ininterruptos, conforme a demanda. 

 

15. CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 

Em anexo. 
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16. ESTIMATIVA DE CUSTOS 

 

 

Em anexo. 

 

 

 

 

 

 

 

Macapá, 28 de maio de 2020. 

 

 

 

 

 

Daniely Prado Barros 

Superintendente de Assistência à Saúde 

 

 

 

 

Zulmira Tayná Silva Cavalcante 

Apoio Técnico 

 



GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - SESA

COORDENADORIA DE GESTÃO DE COMPRAS - COGEC

DESPACHO

Em 28 de maio de 2020

Documento Nº 300101.0005.1852.0079/2020

Interessado(s): GAB ASSISTENCIA

Assunto: CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LAVANDERIA E ROUPARIA –

HOSPITAL UNIVERSITÁRIO PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DE

CORONAVIRUS (COVID-19)

AO NCP

Encaminho o processo em epígrafe, para cotação de estimativa de preço, com

o nova minuta do projeto básico.

Urgencie!

Atenciosamente,

LINDERVAN DA SILVA RODRIGUES

Cód. verificador: 14127986. Cód. CRC: A9504F6
Documento assinado eletronicamente por LINDERVAN DA SILVA RODRIGUES em 28/05/2020 19:27, conforme
decreto nº 0829/2018. A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
https://sigdoc.ap.gov.br/autenticador



GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - SESA

NÚCLEO DE COTAÇÃO DE PREÇO - CGC - NCP

DESPACHO

Em 29 de maio de 2020

Documento Nº 300101.0005.1852.0079/2020

Interessado(s): NL

Assunto: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ROUPARIA E LAVANDERIA

Restituímos os autos para posteriormente encaminhar ao setor responsável

(SAS) para as devidas adequações no Projeto Básico

Atenciosamente.

 

 

 

Marlene Costa Beltrão
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GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - SESA

NÚCLEO DE LICITAÇÕES - CGC - NL

DESPACHO

Em 29 de maio de 2020

Documento Nº 300101.0005.1852.0079/2020

Interessado(s): GAB ASSISTÊNCIA

Assunto: CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LAVANDERIA E ROUPARIA –

HOSPITAL UNIVERSITÁRIO PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DE

CORONAVIRUS (COVID-19)

A SAS

Encaminho o processo em epígrafe, para correção da minuta do projeto básico

e logo após enviar a esta COGEC, para continuidade dos autos.

Urgencie!

Atenciosamente,

LINDERVAN DA SILVA RODRIGUES
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DESPACHO

Em 30 de maio de 2020

Documento Nº 300101.0005.1852.0079/2020

Interessado(s): COGEC

Assunto: MINUTA DE PROJETO BÁSICO DE LAVANDERIA CORRIGIDO

Ao chefe,

Cumprimentando-o, encaminho minuta de Projeto Básico de lavanderia com

as devidas correções e dúvidas sanadas para fazer a estimativa de preços, sugiro que após

estimativas de preços seja encaminhado a ADINS para a DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.

ZULMIRA TAINA SILVA CAVALCANTE
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Autorizo este Projeto Básico de acordo com o  

 
Em:       / /2020. 

 

 

 
JUAN MENDES DA SILVA 

Secretário De Saúde Do Estado  

MINUTA DO PROJETO BÁSICO – CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL 
 

 

 

 

1. DO OBJETO 

1.1 O presente tem por objeto A CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA 

ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO, FORNECIMENTO, REPOSIÇÃO, 

DESINFECÇÃO E HIGIENIZAÇÃO EM HOTELARIA HOSPITALAR E 

CIRÚRGICA, ESTERILIZAÇÃO DE ALTA COMPLEXIDADE EM HOTELARIA 

CIRÚRGICA. para o Centro de Atendimento Covid IV- Hospital Universitário, que, 

durante o período de pandemia, será centro referenciado para enfrentamento e combate 

ao novo coronavírus – COVID 19. 
 

2. FUNDAMENTO LEGAL: 

 

2.1 - Considerando que a Constituição Federal de 1988, na Seção II, em seu artigo 

196, dispõe que: in verbis; 

“...à saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e 

econômicas que visem à redução de doença e de outros agravos e ao acesso universal e 

igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”; 

 

2.2 - Considerando as atribuições da vigilância epidemiológica conforme Lei 8.080 

de 1990, que se propõem a detecção, prevenção, recomendação e adoção das medidas 

de prevenção e controle das doenças e dos agravos de saúde de interesses individuais ou 

coletivos; 

 

2.3 - Considerando a Portaria N° 188/GM/MS, de 04 de fevereiro de 2.020, órgão: 

Ministério da Saúde/Gabinete do Ministro, que declara Emergência em Saúde Pública 

de importância Nacional (ESPIN) em decorrência da Infecção Humana pelo novo 

Coronavírus (Covid-19); 

 

2.4 - Considerando a Lei Federal N° 13.979, de 6 de fevereiro de 2.020, que dispõe 
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sobre as medidas que poderão ser adotadas para enfrentamento da emergência de saúde 

pública de importância internacional decorrente de Coronavírus responsável pelo surto 

de 2019. 

 

2.5 - Considerando que a ocorrência do novo Coronavírus (Covid-19) importa na 

disponibilidade direta, de urgência e emergência no atendimento aos acometidos, com 

medicamentos, e atendimento médico – hospitalar, atendimento psicológico e social; 

 

2.6 - Considerando a necessidade de estabelecer uma situação jurídica especial, que 

permita que os órgãos da Administração Pública Estadual realizem ações emergenciais 

de prevenção, mitigação, preparação e resposta visando o atendimento às necessidades 

temporárias de excepcional interesse público, bem como ações para minimizar os danos 

e agravos à população e a economia do estado; 

 

2.7 - É patente à urgência em relação de emergência de saúde pública, conforme Lei 

Federal N°13.979/2020, bem como Decreto Estadual N° 1.375;1.376 e 1.377 de 17 de 

março e Decreto nº 1414; 1413 de 2020 do Estado do Amapá-AP, que consideram que a 

situação demanda o emprego urgente de medidas de prevenção e controle de riscos, 

danos e agravos a saúde pública; 

 

2.8 - Considerando o que regulamenta o art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal, 

institui normas para licitações e contratos da Administração Pública e dá outras 

providências; 

 

2.9 - Com base no Art. 4º , da Lei n.º 13.979, de 06.02.2020, sem prejuízo das 

restrições da Lei de Responsabilidade Fiscal (LC 101/2000), ficam dispensados de 

licitação os contratos de aquisição de bens necessários às atividades de prevenção, 

mitigação, preparação e resposta a propagação do Coronavírus - Covid-19, de prestação 

de serviços e de obras relacionadas com a reabilitação dos cenários dos desastres, desde 

que possam ser concluídas no prazo máximo de (180) cento e oitenta dias consecutivos 

e ininterruptos, contada a partir da caracterização do desastre, vedada a prorrogação dos 

contratos. 

 

3. DA JUSTIFICATIVA 

3.1 A contratação em tela justifica-se pela necessidade de atender as demandas das 

equipes assistenciais de prevenção e combate à Pandemia do novo Coronavírus 

COVID-19 tendo em vista que as ações de combate ao novo Coronavírus (Covid-19), 

nos casos de agravamento requer a implementação de medidas de SUPORTE 

ESPECIALIZADA E DIFERENCIADAS e de custo elevado, pois a AUSÊNCIA 

DESTE  SERVIÇO  PODE ACARRETAR EM PERDAS DE VIDAS POR FALTA 
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DE SUPORTE ADEQUADO A UM TRATAMENTO DE SAÚDE COMPLEXO. 

3.2 Em virtude do quadro epidemiológico grave, a situação exige, do Estado, o 

enfrentamento na execução das ações de controle que podem enfrentar dificuldades, 

justificando a necessidade urgente de apoio diante desse cenário, na execução 

complementar das ações; 

3.3 Visto a Declaração de Emergência em Saúde Pública de Importância 

Internacional pela Organização Mundial da Saúde em 30 de janeiro de 2020, em 

decorrência da Infecção Humana pelo novo Coronavírus (Covid-19), conforme 

demonstrado na cláusula terceira desse Projeto Básico; 

3.4 A necessidade que a atual conjuntura impõe ao Poder Executivo do Estado do 

Amapá a adoção de medidas sanitárias urgentes com vista a garantir o restabelecimento 

das sadias condições de vida da população, bem como assegurar o fundamento 

constitucional da dignidade da pessoa humana; 

 

4. DOS CRITÉRIOS DE HABILITAÇÃO 

4.1. Para fins de habilitação, o Licitante deverá apresentar: 

4.1.1. 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 IntergestoraBiparti-te); 

4.1.2. O Alvará pertinente à atividade de Lavanderia Hospitalar ou Lavanderia de 

Serviços de Saúde deve ser recomendado pelo MS. 

4.1.3. 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 CCIH 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 roupa previstos para o centro de Covid IV – Hospital Universitário, 

respectivamente,objeto dessa contratação. O Atestado de Capacidade Técnica deve 

conter as seguintes informações: 

a)Realizou ou esteja realizando serviço de esterilização de hotelaria cirúrgica na Central 
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de Roupa Estéril- CRE, da central de roupa de processamento de roupa hospitalar, na 

modalidade, intrahospitalar; 

 

4.2. 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 CCIH 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 roupa previstos para o centro de Covid IV – Hospital Universitário, 

respectivamente,objeto dessa contratação. O Atestado de Capacidade Técnica deve 

conter as seguintes informações:. Listagem de seus, produtos e marcas utilizados, com as 

respectivas fichas técnicas e registros da ANVISA no caso de produtos químicos 

utilizados no processo de desinfecção, higienização e esterilização; 
 

5.  DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 

5.1. 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; 

 

5.2. Fornecer mão de obra capacitada, produtos químicos de qualidade e devidamente 

registrados nos órgãos competentes, materiais, equipamentos dentre eles carrinhos 

devidamente identificados como limpo ou sujo, conteineres, estrutura de hamper com 

rodas podendo ser em epox ou aço inoxidável e mobiliários, bem como garantir a 

manutenção preventiva e corretiva necessária dos equipamentos para a perfeita execução 

dos serviços; 

 

5.3. Fornecer todo enxoval hospitalar necessário ao abastecimento de roupas 

hospitalares nas Unidades da Contratante. 

 

5.4. Responsabilizar-se integralmente pelos serviços contratados, nos termos da 

legislação vigente; 

 

4.5. 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 
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execução do contrato; 

 

5.5.1. 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. 

 

5.5.2. A capacitação continuada do trabalhador do serviço de processamento de roupas 

deverá conter noções fundamentais sobre a exposição aos agentes químicos, biológicos 

e físicos. 

 

5.6. 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; 

 

5.7. Assumir todas as responsabilidades e tomar as medidas necessárias ao atendimento 

dos seus empregados acidentados, com mal súbito ou qualquer outro problema de 

saúde; 

 

5.8. Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e 

comerciais, resultantes da execução do contrato, conforme exigência legal; 

 

5.9. 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; 

 

5.10. 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; 

 

5.11. Cumprir a legislação vigente para controle de infecções hospitalares, bem como as 

normatizações de cada unidade hospitalar, visando assegurar a qualidade dos serviços 

prestados; 

 

5.12. 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; 

 

5.13. Estabelecer Programa de Prevenção de Riscos Ambientais, conforme preconiza a 

NR 9 do Ministério do Trabalho e Emprego, que compõe a Portaria nº 3.214 de 

08/06/78 e suas alterações; 

 

5.14. Manter registro de segurança e saúde ocupacional, conforme preconiza a NR 32 



SAS/SESA 

Fls. _______ Fls. _______ 

_________  
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE 

SUPERINTENDÊNCIA DE ASSISTENCIA A SAÚDE 

 

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

suas alterações; 

 

5.15. 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 1° da resolução 307/86, do CONFEA; 

 

5.16. Utilizar racionalmente produtos químicos, cuja aplicação nos serviços deverá 

privilegiar a menor toxicidade destes, os quais devem ser devidamente registrados da 

ANVISA; 

 

5.17. 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; 

 

5.18. 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; 

 

5.19. 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 satisfatórios, cujo ônus e obrigações em nenhuma hipótese poderão ser 

transferidos para a Contratante; 

 

5.20 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. 

 

5.20.1. A entrega 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; 

 

5.21. Responsabilizar-se pelo quadro de pessoal, assegurando que o serviço seja 

prestado diretamente por profissionais da Contratada, devidamente habilitados e com 

todos os encargos trabalhistas sob responsabilidade desta; 

 

5.22. Indenizar qualquer dano causado aos pacientes ou seus acompanhantes ou a 

terceiros ou a eles vinculados, decorrente da ação ou omissão voluntária, negligência, 
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imprudência ou imperícia praticados por seus empregados, profissionais ou prepostos ou 

por falhas na execução do serviço; 

 

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

qualificação exigidas no edital e contrato, em acordo com o descrito no art. 55, XIII da 

Lei 8.666/93; 

 

5.24. 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; 

 

5.25. Assumir a responsabilidade por todas as providências e obrigações estabelecidas 

na legislação específica de acidentes do trabalho quando forem vítimas seus 

funcionários no desempenho dos serviços ou relacionados a eles, ainda que acontecido 

nas dependências da Contratante; 

 

5.26. 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; 

 

5.27. Designar, para a realização dos serviços, pessoas idôneas, funcionários 

devidamente habilitados e capacitados tecnicamente, com conhecimento sobre as 

Normas Regulamentadoras, provendo-os de Equipamentos de Proteção Individual EPI’s 

e EPC’s 

necessários à prestação dos serviços, objeto da licitação; 

 

5.28. Prestar os esclarecimentos que forem solicitados pela Contratante, cujas 

reclamações se obriga a atender prontamente; 

 

5.29.  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; 

 

5.30. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a 

terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou 

reduzindo essa responsabilidade à fiscalização ou acompanhamento pelo órgão 

interessado; 

 

5.31. Dar ciência à Contratante, imediatamente e por escrito, de qualquer anormalidade 

verificada durante a execução dos serviços; 
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5.32. Pagar tributos Federais, Estaduais e Municipais decorrentes da prestação de 

serviços em vigência do contrato que, por Lei, sejam de sua responsabilidade; 

 

5.33. 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; 

 

5.34.  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, apresentando os respectivos 

comprovantes, sempre que exigidos; 

 

5.35.  Manter sigilo e confidencialidade de todo o teor das informações a que tiver acesso 

por força do contrato, sob pena de não o fazendo, responder pelos danos e prejuízos 

decorrentes da divulgação indevida; 

 

5.36. Devolver roupas e objetos de propriedade da unidade ou dos pacientes, que 

porventura forem misturados à roupa hospitalar; 

 

5.37. Fornecer todos os produtos químicos, materiais, e equipamentos em quantidade, 

qualidade e tecnologia adequadas, com a observância às recomendações aceitas pela boa 

técnica, normas e legislações; 

 

5.38.  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; 

 

5.39.  Manter durante a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações 

por ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 

 

5.40. Manter em rigorosa pontualidade o pagamento de seus empregados e 

demaisencargos decorrentes do contrato de trabalho, inclusive quanto às anotações das 

respectivas Carteiras de trabalho e Previdência Social. 

 

5.41. Cumprir a Legislação vigente para controle de infecções hospitalares, visando 

assegurar a qualidade dos serviços prestados. 

 

5.42. A contratada deve oferecer serviços de camararia. 
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5.43.  A CONTRATADA obriga-se a prestar os serviços de forma imediata, 

obedecendo todas as cláusulas e condições pactuadas neste contrato. 

 

6. 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 nº 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 às dependências da Contratada sempre que julgar necessário; 

 

7. DA PROPOSTA 

 

7.1 - A Proposta de Preço deverá constar: a discriminação detalhada do material o 

valor unitário e total, o prazo de validade da proposta, o número da conta corrente, 

agência e nome do Banco do FORNECEDOR, a razão social, o CNPJ, o endereço 
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completo do fornecedor, os meios de comunicações disponíveis para contato, como 

telefone e e-mail. 

 

8. DO INÍCIO DOS SERVIÇOS: 

 

8.1 - O prazo para iniciar os serviços é, imediatamente a partir da data do 

recebimento da Nota de Empenho, esta substituirá o Termo de Contrato em 

conformidade com o que dispõe o § 2º do art. 62 da lei 8.666/93, subsidiária a Lei 

13.979/2020 e suas modificações. 

 

9. DO LOCAL DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS: 

 

9.1 - Os serviços contratados serão prestados, atendendo os requisitos deste 

PROJETO BÁSICO, no Centro de Atendimento Covid IV - Hospital Universitário, 

localizado na Rodovia Juscelino Kubitschek, S/N, Universidade. 

 

10. DAS CONDIÇÕES GERAIS PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO 

 

10.1. 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 SESA/AP. 

 

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 termo de referência. 

 

10.6.  A Contratante poderá acompanhar a realização do serviço, observando as 

questões de segurança do trabalhador. 
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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. 

 

11. 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 unidades de pronto-socorro, 

obstetrícia, pediatria e outros. 

6 kg/leito/dia 

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 atender a demanda do Centro de Atendimento Covid IV - Hospital 

Universitário e determinar a estimativa do peso de roupa a ser processada/dia, utilizou-

se da média de 100 leitos, sendo que terá que ser disponibilizada roupas privativas para 

todos os funcionários da saúde. 

 

Item Unidade N° de 

Leitos 

Atuais 

Quilos diários a ser 

processado de acordo 

com Nº leitos 

atuais(em 

kg/dia) 

Quilos Mensais a serem 

processados de acordo 

com Nº leitos atuais (em 

Kg/mês) 
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01 Centro de 

Atendiment o Covid 

IV - Hospital 

Universitário 

6kg /leito/ dia 

100kg 600kg 18.000kg 

 

 

QUADRO DEMONSTRATIVO DE NECESSIDADE DE ENXOVAL 

ENXOVAL ( LEITOS) 

DENOMINAÇÃO  TAMANHO COMPOSIÇÃO  COR 

Virol (sem elastico) 2,50m X 1,60m                  180 fios-50%Alg. X 

50% Pol 

Branca 

Lençol (com 

elastico) 

2,50m X 1,60m 180 fios-50%Alg. X 

50% Pol 

Branca 

Fronha  0,50cm  X  0,70 

cm 

180 fios-50%Alg. X 

50% Pol. 

Branca 

Travessa 1,40m X 1,00 m 67% Alg X 33% Pol Branca 

Circulante 

(Camisola) 

P, M  e   G  67% Alg X 33% Pol Branca 

Calça sem bolso 

(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  1,35 

m 

380g/m-84% Alg X 

16% Pol. 

Branca 

 

QUADRO DEMONSTRATIVO DE NECESSIDADE DE ENXOVAL 

ENXOVAL ( LEITOS COLABORADORES) 

DENOMINAÇÃO  TAMANHO COMPOSIÇÃO  COR 

Cobertor 2,20m X 1,50m Microfibra 100%  

poliester  

Branca 

Toalha de banho 0,70cm  X  1,35 

m 

380g/m-84% Alg X 

16% Pol. 

Branca 

Virol (sem elastico) 2,50m X 1,60m                  180 fios-50%Alg. X 

50% Pol 

Branca 

Lençol  (com 

elastico) 

2,50m X 1,60m 180 fios-50%Alg. X 

50% Pol 

Branca 

Fronha  0,50cm  X  0,70 

cm 

180 fios-50%Alg. X 

50% Pol. 

Branca 
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QUADRO DEMONSTRATIVO DE NECESSIDADE DE ENXOVAL 

ENXOVAL ( AREA HOSPITALAR) 

DENOMINAÇÃO  TAMANHO COMPOSIÇÃO  COR 

Campo simples p/ 

bandeja 

0,80 cm X 

0,80cm 

100% algodão. Branca 

Campo simples p/ 

bandeja 

1,20 m X 1,00 m 100% algodão. Branca 

Hamper - 180 fios-50%Alg. X 

50% Pol 

Branca 

 

12. DA FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS: 

 

12.1. A fiscalização do Contrato celebrado será exercida pelo fiscal do contrato da 

SESA, devidamente designado. 

 

12.2. 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. 

 

12.3.  Compete ao fiscal do Contrato participar de reuniões com o(s) representante(s) da 

Contratada, definindo procedimentos para o perfeito desenvolvimento dos trabalhos. 

 

12.4. Compete ao fiscal do Contrato fiscalizar e acompanhar a execução dos serviços, 

além de emitir aos setores de avaliação e controle da SESA/AP relatórios sobre os 

serviços prestados pela Contratada. No caso de observação de falhas/problemas graves, 

os fiscais deverão informar, por escrito, imediatamente à SESA/AP para que sejam 

tomadas as devidas providências no sentido de corrigi-las. 

 

12.5.  Compete ao fiscal do Contrato exigir da Contratada a imediata correção de serviços 

mal executados ou em desacordo com o especificado no contrato. 

12.6- Compete ao fiscal do Contrato verificar e exigir a execução das rotinas de serviços 

periódicos estabelecidos neste Termo de Referência. 

 

12.7. 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. 
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12.8. 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. 

 

13. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS: 

 

13.1. Com fundamento no inciso III, do artigo 86, da Lei n° 8.666/1993, ficará 

impedida de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios e 

será descredenciada no SICAF e no cadastro de fornecedores da SECRETARIA DE 

ESTADO DA SAÚDE, pelo prazo de até 2 (dois) anos, garantida a ampla defesa, sem 

prejuízo das cominações legais e multa a licitante e a adjudicatária que: 

 

13.1.1. Não retirar ou não aceitar a nota de empenho, quando convocada dentro do 

prazo de validade de sua proposta; 

 

13.1.2. Deixar de entregar documentação exigida neste Projeto Básico; 

 

13.1.3. Apresentar documentação falsa; 

 

13.1.4. Ensejar o retardamento da execução de seu objeto; 

 

13.1.5. Não mantiver a proposta; 

 

13.1.6. Falhar ou fraudar na execução do contrato; 

 

13.1.7. Comportar-se de modo inidôneo; 

 

13.1.8. Fizer declaração falsa; 

 

13.1.9. Cometer fraude fiscal. 

 

13.1.10. A licitante estará sujeita à multa de 10 (dez) por cento do valor contratado 

para a contratação quando incorrer em uma das hipóteses da condição anterior. 

 

13.1.11. Com fundamento nos artigos 86 e 87 da Lei n°. 8.666/93, a adjudicatária 

ficará sujeita, no caso de atraso injustificado, assim considerado pela 

Administração, inexecução parcial ou inexecução total da obrigação, sem prejuízo 

das responsabilidades civil e criminal, assegurada a prévia e ampla defesa, às 

seguintes penalidades: 

 

13.1.12. Multa de: 



SAS/SESA 

Fls. _______ Fls. _______ 

_________  
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE 

SUPERINTENDÊNCIA DE ASSISTENCIA A SAÚDE 

 

 

a) 0,2% (dois décimos por cento) ao dia sobre o valor adjudicado caso o 

material seja entregue com atraso, limitada a incidência a 15 (quinze) dias. 

Após o décimo - quinto dia e a critério da Administração, no caso de entrega 

com atraso, poderá ocorrer a não - aceitação do objeto, de forma a configurar, 

nessa hipótese, inexecução total da obrigação assumida, sem prejuízo da 

rescisão unilateral da avença; 

 

b) 5% (cinco por cento) sobre o valor adjudicado, em caso de atraso na 

entrega do objeto, por período superior ao previsto na alínea "a", ou de 

inexecução parcial da obrigação assumida; 

 

c) 10 % (dez por cento) sobre o valor adjudicado, em caso de inexecução total 

da obrigação assumida. 

 

14. DO PAGAMENTO 

 

14.1  A contratada deverá apresentar a Nota Fiscal na Divisão de Apoio 

Administrativo , juntamente com o atesto do Fiscal do Contrato e do relatório por ele 

emitido; 

 

14.2  A Nota Fiscal discriminada em 02 (duas) vias para a liquidação da despesa, no 

prazo de 10 (dez) dias, contado do recebimento definitivo do(s) produto(s). O 

pagamento será realizado mediante ordem bancária a ser disponibilizada em conta 

corrente, conforme disponibilidade em numerária; 

 

14.3  A Secretaria de Saúde poderá deduzir do montante a pagar os valores 

correspondentes a multas ou indenizações devidas pela contratada; 

 

14.4  O pagamento mensal dos serviços somente poderá ser efetuado após a 

apresentação da comprovação da regularidade fiscal junto a Seguridade Social (CND), 

ao Fundo deGarantia por Tempo de Serviço (FGTS) e às Fazendas Federal, Estadual e 

Municipal do domicílio ou sede, Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), 

salários, férias, 13° salário, Vale transporte e vale refeição, além de outras estipuladas 

na proposta de preços; 

 

14.5 Os pagamentos não serão efetuados se a contratada não mantiver os requisitos 

exigidos para a habilitação, caso em que serão retidos até que volte a cumpri-los, sem 

prejuízo da penalidade cabível; 

 

14.6  A contratada deverá apresentar nota fiscal em até 20 (vinte) dias corridos após o 
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mês de referência da prestação dos serviços, salvo as exceções previstas em lei; 

 

14.7 Nenhum pagamento será efetuado a contratada enquanto pendente de liquidação 

qualquer obrigação financeira que lhe tenha sido imposta, em virtude de penalidade por 

inadimplemento, até que o total de seus créditos possa compensar seus débitos; 

 

14.8 Para fins de pagamento, a contratada deverá manter as mesmas condições de 

habilitação, cuja confirmação será feita através de consulta por intermédio da internet 

nos respectivos sites dos órgãos emissores das certidões de regularidade fiscal; 

 

14.9  Será de inteira responsabilidade civil da contratada o ressarcimento eventual de 

danos materiais causados por seus empregados a terceiros; 

 

14.10 A contratante se reserva no direito de não efetuar o pagamento se, durante a 

execução dos serviços, estes não estiverem em perfeitas condições, de acordo com as 

exigências contidas neste Termo de Referência e seus anexos. 

 

15. DO PRAZO DE VIGÊNCIA 

 

15.1 O prazo de vigência será de 90 dias prorrogável pelo mesmo período ou enquanto 

perdurar a pandemia. 

 

16. CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 

 

 

 

17. ESTIMATIVA DE CUSTOS 

 

 

 

 

 

Macapá, 30 de maio de 2020. 
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Daniely Prado Barros 

 

Superintendente de Assistência à Saúde 

 

 

 

 

 

 

Zulmira Tayná Silva Cavalcante 

 
Apoio Técnico 



GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - SESA

COORDENADORIA DE GESTÃO DE COMPRAS - COGEC

DESPACHO

Em 30 de maio de 2020

Documento Nº 300101.0005.1852.0079/2020

Interessado(s): GAB ASSISTÊNCIA

Assunto: CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LAVANDERIA E ROUPARIA –

HOSPITAL UNIVERSITÁRIO PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DE

CORONAVIRUS (COVID-19)

AO NCP

Encaminho o processo em epígrafe, para cotação de preço, com a nova minuta

do projeto básico.

 

Atenciosamente,

LINDERVAN DA SILVA RODRIGUES

Cód. verificador: 14183527. Cód. CRC: 9812E6F
Documento assinado eletronicamente por LINDERVAN DA SILVA RODRIGUES em 30/05/2020 14:06, conforme
decreto nº 0829/2018. A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
https://sigdoc.ap.gov.br/autenticador





GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - SESA

NÚCLEO DE COTAÇÃO DE PREÇO - CGC - NCP

DESPACHO

Em 01 de junho de 2020

Documento Nº 300101.0005.1852.0079/2020

Interessado(s): NL

Assunto: CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM

LOCAÇÃO, FORNECIMENTO, REPOSIÇÃO, DESINFECÇÃO E HIGIENIZAÇÃO EM

HOTELARIA HOSPITALAR E CIRÚRGICA, ESTERILIZAÇÃO DE ALTA

COMPLEXIDADE EM HOTELARIA CIRÚRGICA

Conforme solicitação para estimativa de preços do Projeto Básico PARA

CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO,

FORNECIMENTO, REPOSIÇÃO, DESINFECÇÃO E HIGIENIZAÇÃO EM HOTELARIA

HOSPITALAR E CIRÚRGICA, ESTERILIZAÇÃO DE ALTA COMPLEXIDADE EM

HOTELARIA CIRÚRGICA .

Utilizando-se da Instrução Normativa nº. 03/2017, incisos: II- contratações

similares de outros entes públicos; IV- Pesquisa com fornecedores, como também o art. 4º-E,

§ 1º,  “e”,  da Lei  Federal  13.979/2020,  a  pesquisa  poderá ser  realizada com potenciais

fornecedores;

Encaminhamos via  e-mail  eletrônico o requerimento à  empresa para  que

apresentasse  proposta  orçamentária,  logrando  êxito  com  a  apresentação  de  proposta

encaminhada por 01 (uma empresa).

Diante disso, restituo os autos para análise e manifestação que se fizerem



necessárias.

                                                                                              

 Atenciosamente,

Marlene Costa Beltrão

Cód. verificador: 14212049. Cód. CRC: 4AECA6D
Documento assinado eletronicamente por MARLENE COSTA BELTRÃO em 01/06/2020 17:49, conforme decreto
nº 0829/2018. A autenticidade do documento pode ser conferida no site: https://sigdoc.ap.gov.br/autenticador











































GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - SESA

NÚCLEO DE LICITAÇÕES - CGC - NL

DESPACHO

Em 01 de junho de 2020

Documento Nº 300101.0005.1852.0079/2020

Interessado(s): GAB ASSISTÊNCIA

Assunto: CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LAVANDERIA E ROUPARIA –

HOSPITAL UNIVERSITÁRIO PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DE

CORONAVIRUS (COVID-19)

A SAS

Encaminho o processo em epígrafe, para conhecimento da cotação de preço e

estimativa.

Atenciosamente,

LINDERVAN DA SILVA RODRIGUES

Cód. verificador: 14214368. Cód. CRC: 4807EE9
Documento assinado eletronicamente por LINDERVAN DA SILVA RODRIGUES em 01/06/2020 19:01, conforme
decreto nº 0829/2018. A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
https://sigdoc.ap.gov.br/autenticador





GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - SESA

SUPERINTENDÊNCIA DE ATENÇÃO À SAÚDE - SAS

DESPACHO

Em 02 de junho de 2020

Documento Nº 300101.0005.1852.0079/2020

Interessado(s): ADINS

Assunto: DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Ao chefe,

Cumprimentando-a  encaminho  minuta  de  Projeto  Básico  para  análise  e

Dotação Orçamentária.

ZULMIRA TAINA SILVA CAVALCANTE

Cód. verificador: 14219396. Cód. CRC: 2F80386
Documento assinado eletronicamente por ZULMIRA TAINA SILVA CAVALCANTE em 02/06/2020 08:42, conforme
decreto nº 0829/2018. A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
https://sigdoc.ap.gov.br/autenticador



GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - SESA

ASSESSORIA DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL - ADINS

DESPACHO

Em 02 de junho de 2020

Documento Nº 300101.0005.1852.0079/2020

Interessado(s): SAS

Assunto: PARA PROSSEGUIMENTO

Com base na Planilha Estimativa emitida pelo NCP/SESA e atendendo a

solicitação, informo a previsão da despesa e espelho do SIAFE-AP com o demonstrativo de

Crédito Disponível conforme solicitado no tópico 16, do Projeto Básico.

Ação: 2658 - Manutenção de Serviços Administrativos FES/SESA

PO: 0829 - Emergência em Saúde Pública COVID-19

Natureza da Despesa: 33.90.39 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica

Fonte: 215 - SUS COVID-19.

Em anexo, crédito disponível no Orçamento/2020-SESA

Att.

LIDIA RODRIGUES BARBOSA



Cód. verificador: 14251112. Cód. CRC: 5E35E8A
Documento assinado eletronicamente por LIDIA RODRIGUES BARBOSA em 02/06/2020 16:47, conforme decreto
nº 0829/2018. A autenticidade do documento pode ser conferida no site: https://sigdoc.ap.gov.br/autenticador



Governo do Estado do Amapá

Detalhamento da Conta Contábil
Encerrado até Março 

Dados Gerais

Unidade Gestora 300301 - FES

Conta Contábil 622110101 - CREDITO DISPONÍVEL
M ê s Maio
Conta Corrente 829

Conta Corrente Saldo Anterior Débi to Crédito Saldo Atual

30.301.2.10.122. 0002. 2629.0.1.01.0.000000.3.1.90.11.   0. 160000.000829.     E0000 0,00 0,00 639.800,00 639.800,00
30.301.2.10.122. 0002. 2629.0.1.01.0.000000.3.1.90.16.   0. 160000.000829.     E0000 3.000.000,00 639.800,00 0,00 2.360.200,00
30.301.2.10.122. 0002. 2658.0.1.07.0.000000.3.3.90.30.   0. 160000.000829.     E0000 1.800.000,00 2.932.464,00 4.064.928,00 2.932.464,00
30.301.2.10.122. 0002. 2658.0.1.07.0.000000.3.3.90.39.   0. 160000.000829.     E0000 2.781.736,51 2.781.736,00 915.230,00 915.230,51

30.301.2.10.122. 0002. 2658.0.2.15.0.000000.3.3.90.30.   0. 160000.000829.     E0000 261.976,00 3.010.904,00 13.061.995,00 10.313.067,00
30.301.2.10.122. 0002. 2658.0.2.15.0.000000.3.3.90.39.   0. 160000.000829.     E0000 3.000.000,00 3.993.649,00 4.874.054,00 3.880.405,00
30.301.2.10.302. 0020. 1056.0.1.07.0.000000.4.4.90.52.   0. 160000.000829.     E0000 5.446.100,00 0,00 0,00 5.446.100,00
30.301.2.10.302. 0020. 1056.0.2.15.0.000000.4.4.90.52.   0. 160000.000829.     E0000 0,00 0,00 1.000.000,00 1.000.000,00
30.301.2.10.302. 0021. 2624.0.1.01.0.000000.3.3.90.30.   0. 160000.000829.     E0000 856.560,51 0,00 0,00 856.560,51

30.301.2.10.302. 0021. 2624.0.1.07.0.000000.3.3.90.30.   0. 160000.000829.     E0000 855.676,17 0,00 0,00 855.676,17
30.301.2.10.302. 0021. 2624.0.2.15.0.000000.3.3.90.30.   0. 160000.000829.     E0000 1.324.962,81 37.938.313,18 51.373.180,00 14.759.829,63
30.301.2.10.302. 0021. 2711.0.1.07.0.000000.3.3.90.39.   0. 160000.000829.     E0000 0,00 18.878.635,02 20.137.211,67 1.258.576,65
30.301.2.10.302. 0021. 2711.0.2.15.0.000000.3.3.90.39.   0. 160000.000829.     E0000 0,00 26.065.397,39 28.413.402,00 2.348.004,61

TOTAL 47.565.914,08

 
Impresso por Lídia Rodrigues Barbosa em 02/06/20 às 16:12.
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GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - SESA

SUPERINTENDÊNCIA DE ATENÇÃO À SAÚDE - SAS

DESPACHO

Em 05 de junho de 2020

Documento Nº 300101.0005.1852.0079/2020

Interessado(s): A VOSSA EXCELÊNCIA, SECRETÁRIA LEILA NAZARÉ DA SILVA

Assunto: PROJETO BÁSICO DE LAVANDERIA FINALIZADO

Àsecretária

Cumprimentando-a,  encaminho Projeto  Básico  com  a  finalidade

de contratação emergencial de empresa especializada em locação, fornecimento, reposição,

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

complexidade  em  hotelaria  cirúrgica,  para  atender  o  centro  Covid  IV  -  Hospital

Universitário, para sua análise e autorização.

Em tempo, informo que o PRODOC não estava permitindo a visualização do

arquivo e impressão de despacho, por este motivo havia sido tramitado manualmente para o

gabinete no dia 02 de junho de 2020, problema foi repassado a COTEC que somente nesta

data solucionou o problema.

 

ZULMIRA TAINA SILVA CAVALCANTE
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