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CONTRATO Nº 38/2021 QUE FAZEM 

ENTRE SI O ESTADO DO AMAPÁ, POR 

MEIO DA SECRETARIA DE ESTADO 

DA SAÚDE, COMO CONTRATANTE E A 

EMPRESA LIMPEX SERVIÇOS 

AMBIENTAIS EIRELI, COMO 

CONTRATADA, PARA OS FINS NELES 

DECLARADOS. 

 

 

CONTRATO EMERGENCIAL N° 38 /2021/NGC/SESA 
 
 

 

 

 

O ESTADO DO AMAPÁ, por intermédio da SECRETARIA DE ESTADO DA 

SAÚDE DO AMAPÁ, com sede na Avenida FAB, nº 69, Bairro Centro, CEP 68900-

073, na cidade de Macapá, no estado do Amapá, inscrito no CNPJ sob o nº. 

23.086.176/0001-03, neste ato representado (a) pelo(a) Sr. JUAN MENDES DA 

SILVA, nomeado(a) pelo Decreto nº 1722, de 13 de maio de 2020, publicado no 

DOE/AP nº 7.166, de 13 de maio de 2020, inscrito no CPF nº 997.241.622-49, portador 

da carteira de identidade nº 4077599, expedida pelo(a)  Policia Civil/PA, doravante 

denominada CONTRATANTE, e a empresa LIMPEX SERVIÇOS AMBIENTAIS 

EIRELI, inscrita no CNPJ: 07.293.80310001-20, sediado(a) na Av. Benedito Costa, 

765,  Bairro Marabaixo,cidade de Macapá-AP, CEP 68.906-520 doravante designada 

CONTRATADA, neste ato representada pelo Sr. ALEXANDER TOURINHO 

CAVALCANTE, RG nº 434.140 –PTC/AP e CPF 012.185.722-05 e  pelo Sr., tendo 

em vista o que consta no Processo nº  300101.0077.2698.0027/2021, Dispensa de 

Licitação nº 008/2021- CMPC/SESA e em observância às disposições da MP Nº 

1.047/2021 de  03 de Maio de 2021, Subsidiariamente da Lei Federal n° 8.666/1993, 

processo n° 300101.0077.2698.0027/2021COVID-19- HU - SESA firmam o presente 

instrumento de contrato, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas. 

 
 

 

 

1. DO OBJETO                                                                                                                   
  

1.1. CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA 

EM LOCAÇÃO, FORNECIMENTO, REPOSIÇÃO, DESINFECÇÃO E 

HIGIENIZAÇÃO EM HOTELARIA HOSPITALAR E CIRÚRGICA, 

ESTERILIZAÇÃO DE ALTA COMPLEXIDADE EM HOTELARIA 

CIRÚRGICA. 
 

2. FUNDAMENTO LEGAL                                                                                               
 

2.1 - Art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal; 

2.2 - MP Nº 1.047/2021 de  03 de Maio de 2021. 

2.3 – Subsidiariamente a Lei Federal n° 8.666/1993. 

3 – DA HABILITAÇÃO                                                                                                     
 

3.1- A CONTRATADA deverá manter durante toda a execução contratual todas as 

condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação. 
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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 dentre eles carrinhos 

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

rodas podendo ser em epox ou aço inoxidável e mobiliários 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; 

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 
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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; 

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 
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Contratante; 

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 222/2018 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 

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; 
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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; 

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 
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assegurar a qualidade dos serviços prestados. 

4.42- A contratada deve oferecer serviço de camararia; 

             4.43 - A CONTRATADA obriga-se a prestar os serviços de forma imediata, obedecendo          
todas as cláusulas e condições deste Instrumento. 

 

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; 

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- É de responsabilidade da contratante o controle da evasão de roupas do enxoval 

hospitalar, bem como os danos causados a hotelaria por má utilização por parte dos 

servidores ou usuários da unidade hospitalar antes do vencimento da sua periodicidade 

sendo considerada a média de 06 (seis) meses de vida útil do enxoval; 

5.9- Nos casos de evasão, a CONTRATADA deve notificar a CONTRATANTE (fiscal do 

contrato) da ocorrência e lançar os quantitativos das roupas evadidas e/ou danificadas 

apurados em cada bimestre; 
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6. DO INÍCIO DOS SERVIÇOS                                                                                       

6.1 – O prazo para iniciar os serviços será de forma imediata de até 05 (cinco) dias úteis. 

 

7. DO LOCAL DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS                                                        

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

Instrumento, no Centro de Atendimento Covid IV - Hospital Universitário, localizado 

na                    Rodovia Juscelino Kubitschek, S/N, Universidade. 

7.2 – E demais unidades subordinadas a Secretaria de Estado da Saúde/SESA-AP que por 

ventura venham ser direcionadas ao enfrentamento da pandemia causada pelo COVID-

19. 

8. DAS CONDIÇÕES GERAIS PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO                                         

8.1- 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. 

8.2-. 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. 

8.3- 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. 

8.4- 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. 

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

responsabilidades previstas no presente termo de referência. 

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

de segurança do trabalhador. 

8.7- 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. 

8.8- 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. 
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9.QUANTITATIVO DE ROUPAS A SER PROCESSADA POR UNIDADE (EM 

KG/DIA/LEITO/ESPECIFICIDADE)   

    

9.1 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 2 kg/leito/dia 

crônicos.  

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. 

 

9.2 – 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 196 leitos, este dividido entre enfermaria, UTI e demais setores da unidade 

contratada, sendo que será considerada para este ato como Hospital Geral utilizando a 

média de 6Kg/leito/dia. 

9.3 - Deverá fornecer roupas privativas para todos os funcionários da assistência 

hospitalar sendo 345 (trezentos e quarenta e cinto) funcionários a cada 24(vinte e 

quatro) horas divididos em plantonistas: diurnos, noturnos e diaristas (matutino e 

vespertino). 

 

 

QUADRO DESCRITIVO DO SERVIÇO 
 

 

Unidade 

 

 

N° de 

Leitos 

Atuais 

 

 

Referência 

kg/leito/dia 

Quilos diários a 

serem 

processados de 

acordo com Nº de 

leitos atuais 

Quilos 

Mensais a 

serem 

processados 

de acordo 

com Nº de 

leitos atuais 

Quilos 

semestrais a 

serem 

processados 

de acordo 

com Nº de 

leitos atuais 

 

 

Valor Diário 

R$ 

 

 

Valor 

Mensal R$ 

 

 

Valor 

Semestral R$ 

Centro de 

Atendimento Covid 

IV 

Hospital 

Universitário 

 

196 

 

6Kg 

 

1.176 kg 

 

35.280 kg 

 

211.680 kg 
 

R$ 6.785,52 

R$ 

203.565,60 

R$ 

1.221.393,60 

TOTAL R$  

1.221.393,60 

 

 

 



SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO 

COMISSÃO DE MONITORAMENTO DE PROCESSOS COVID-19 

NÚCLEO DE GESTÃO DE CONTRATOS  

 

9 

 

 

 

 
DEMONSTRATIVO DE NECESSIDADE DE ENXOVAL 

ENXOVAL (LEITOS) 

DENOMINAÇÃO TAMANHO COMPOSIÇÃO COR 

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

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

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

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

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

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

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

Camisa gola “V ” sem bolso (paciente) P, M E G 67% alg. X 33% pol. Branca 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEMONSTRATIVO DE NECESSIDADE DE ENXOVAL 

ENXOVAL (LEITOS COLABORADORES) 

DENOMINAÇÃO TAMANHO COMPOSIÇÃO COR 

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

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

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

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

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

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

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

DEMONSTRATIVO DE NECESSIDADE DE ENXOVAL 

ENXOVAL (ÁREA HOSPITALAR) 

DENOMINAÇÃO TAMANHO COMPOSIÇÃO COR 

Campo simples para bandeja 0,80cm x 0,80cm 100% algodão Branca 

Campo simples para bandeja 1,20m x 1,00m 100% algodão Branca 

Hamper - 180 fios – 50% alg. X 50% pol. Branca 
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10.DA FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS                                                                                  
 

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

devidamente designado. 

10.2- 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. 

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

Contratada, definindo procedimentos para o perfeito desenvolvimento dos trabalhos. 

10.4- 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. 

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

mal executados ou em desacordo com o especificado no contrato. 

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

periódicos estabelecidos neste Instrumento. 

10.7- 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. 

10.8- 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. 

11.DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS                                                                             

11.1 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 
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cominações legais e multa a licitante e a adjudicatária que: 

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

prazo      de validade de sua proposta; 

11.1.2 Deixar de entregar documentação exigida neste Instrumento; 

11.1.3 Apresentar documentação falsa; 

11.1.4 Ensejar o retardamento da execução de seu objeto; 

11.1.5 Não mantiver a proposta; 

11.1.6 Falhar ou fraudar na execução do contrato; 

11.1.7 Comportar-se de modo inidôneo; 

11.1.8 Fizer declaração falsa; 

11.1.9 Cometer fraude fiscal. 

11.1.10 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. 

11.1.11 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: 

11.1.12 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. 

12 DO PAGAMENTO                                                                                                        

12.1 – A contratada deverá apresentar junto ao setor competente de cada unidade, 

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

12.2 – 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 
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disponibilidade em numerária; 

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

correspondentes a multas ou indenizações devidas pela contratada; 

12.4 – 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; 

12.5 – 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; 

12.6 – 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; 

12.7 – 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; 

12 .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; 

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

danos materiais causados por seus empregados a terceiros; 

12.10 – 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 Instrumento. 

13 DO PRAZO DE VIGÊNCIA                                                                                         

13.1 – A contratação terá a vigência de 06 (seis) meses, a contar de 27/07/2021 A 

27/01/2021, prorrogável por períodos sucessivos, desde que vantajoso, e enquanto 

perdurar a necessidade de enfrentamento da pandemia da Covid-19. 

 
14 DO VALOR DA CONTRATAÇÃO                                                                             

 

 14.1 – O valor global deste contrato será de R$ 1.221.393,60 (Um milhão, duzentos e 

vinte e um mil, trezentos e noventa e três reais e sessenta centavos). 
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15 DA CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA                                                                

15.1- As despesas decorrentes da contratação do objeto deste Instrumento correrão     à 

conta dos recursos específicos da Secretaria de Estado da Saúde do Amapá, cuja: 

 

AÇÃO NATUREZA FONTE 

2658 339039 215 

 

 

 16. DA PUBLICAÇÃO                                                                                                              

 

 16.1 - O extrato do presente Contrato será publicado no Diário Oficial do Estado, até o 5º 

(quinto) dia útil do mês subsequente ao de sua assinatura. 

 

 

 

                 17. DO FORO                                                                                                                               

 

17.1 - É eleito o Foro da Comarca de Macapá-AP para dirimir os litígios que decorrerem da 

execução deste Termo de Contrato que não possam ser compostos pela conciliação, 

conforme art. 55, §2º, da Lei nº 8.666/93. 

 

 

 

 

 
Macapá, 27 de julho de 2021  

 

 

 

 

 

 

JUAN MENDES DA SILVA 
Secretário Estadual de Saúde Contratante 

 

ALEXANDER TOURINHO CAVALCANTE 
LIMPEX SERVIÇOS AMBIENTAIS EIRELI 

Contratada 
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