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ESTUDO TÉCNICO LAVANDERIA HOSPITALAR

DA INTRODUÇÃO

Com intuito de subsidiar a Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal (SES/DF)

acerca do projeto que irá propor as bases para a realização dos serviços de lavanderia da Rede

de Saúde do Distrito Federal,  é que encaminhamos o Relatório  Situacional  dos Serviços de

Lavanderia  hoje  existente  na  Rede  SES/DF, levantados  por  esta  Gerência  de  Hotelaria  em

Saúde, considerando cenários distintos; a) reestruturação das atuais unidades; b)  terceirização

total dos serviços de lavanderias da rede.

O  serviço  de  higienização/processamento  de  enxoval  hospitalar  é  considerado  um

serviço contínuo, conforme Instrução Normativa IN 05/2017 do Ministério do Planejamento,

Desenvolvimento e Gestão (MPDG):

Art.  15.  Os  serviços  prestados  de  forma  contínua  são

aqueles  que,  pela  sua  essencialidade,  visam  atender  à

necessidade pública de forma permanente e contínua, por

mais de um exercício financeiro, assegurando a integridade

do patrimônio público ou o funcionamento das atividades

finalísticas  do  órgão  ou  entidade,  de  modo  que  sua

interrupção possa comprometer a prestação de um serviço

público ou o cumprimento da missão institucional.

Importante frisar que tal Instrução Normativa foi receptada pelo Governo do Distrito

Federal (GDF) através do Decreto n° 38.934, de 15 de março de 2018. Ainda,  segundo  a  IN

05, em seu artigo 9°, não serão objeto de execução indireta na Administração Pública:

I  -  atividades  que  envolvam  a  tomada  de  decisão  ou

posicionamento  institucional  nas  áreas  de planejamento,

coordenação,  supervisão  e  controle;  II  -  as  atividades

consideradas estratégicas para o órgão ou entidade, cuja
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terceirização  possa  colocar  em  risco  o  controle  de

processos  e  de  conhecimentos  e  tecnologias;  III  -  as

funções relacionadas ao poder de polícia, de regulação, de

outorga de serviços públicos e de aplicação de sanção; e IV

-  as  atividades  inerentes  às  categorias  funcionais

abrangidas  pelo  plano  de  cargos  do  órgão  ou  entidade,

salvo expressa disposição legal em contrário ou quando se

tratar de cargo extinto, total  ou parcialmente, no âmbito

do quadro geral de pessoal.

Dessa forma, as atividades que envolvem os serviços de lavanderia da SES/DF podem ser

objeto de execução indireta por parte da Administração Pública.

DO CENÁRIO

O Sistema de Saúde do Distrito Federal constitui-se atualmente de 7 Superintendências

de  Regiões  de  Saúde  (SRS)  e  3  Unidades  de  Referência  Distrital  (URD) ,  compreendendo:

Unidades Básicas de Saúde (UBS),  Hospitais Regionais, Hospitais Especializados (Hospital São

Vicente  de  Paulo,  Hospital  Materno  Infantil  de  Brasília  e  Hospital  de  Apoio  de  Brasília),

Unidades  de  Pronto  Atendimento  (UPAS),  Policlínicas,  Serviço  de  Atendimento  Móvel  de

Urgência (SAMU), Centros de Atenção Psicossocial (CAPS), entre outras unidades de diferentes

níveis de complexidade.

A SES/DF possui 13 unidades hospitalares que necessitam de serviços de processamento

de roupas hospitalares.  Não foram contabilizados o Instituto Hospital  de Base e o Hospital

Regional de Santa Maria, pois integram o Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito

Federal  (IGESDF),  conforme Contrato de Gestão n°  001/2018 – SES/DF.  Dentre as unidades

hospitalares,  duas  tem seus  serviços  de lavanderia  hospitalar  sendo executados  através  de

empresas especializadas, através de contrato, na modalidade lavanderia externa (Contratos nº

092/2017 e 109/2017).
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As  demais  unidades  apresentam  serviços  de  processamento  de  enxoval  hospitalar,

precários.  Esses  serviços  estão  em  desconformidade  com  o  Manual  de  Processamento  de

Roupas de Serviços de Saúde da Agência nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). 

Informamos ainda que algumas Unidades que demandam serviços de processamento de

roupas não possuem lavanderias próprias como, por exemplo, o Hospital São Vicente de Paulo

(HSVP), as Unidades Básicas de Saúde, Instituto de Saúde Mental, Hospital Dia, entre outros.

Nesses casos o serviço fica a cargo das lavanderias existentes nos hospitais das respectivas

Regiões de Saúde.

Outra situação particular é referente ao Hospital Regional do Guará que fica localizado

na Região de Saúde Centro Sul. Este hospital não possui lavanderia própria e a Região de Saúde

onde está localizado não possui outro hospital que possua lavanderia. Dessa forma, as roupas

hospitalares  provenientes  daquele  hospital  e  das  UBS  daquela  Região  são  processadas  no

Hospital da Região Leste (HRL), o que pode acarretar em sobrecarga às máquinas existentes

naquela unidade.

Abaixo, listamos os hospitais e sua atual forma de realização de serviços de lavandeira. 

HOSPITAL REGIÃO SERVIÇO DE LAVANDERIA

1 Hospital Regional do Gama - HRG Sul Terceirizado

2 Hospital Regional de Sobradinho - HRS Norte Terceirizado

3 Hospital Regional de Planaltina - HRPL Norte SES/DF

4 Hospital Regional de Ceilândia - HRC Oeste SES/DF

5 Hospital Regional de Brazlândia - HRBz Oeste SES/DF

6 Hospital da Região Leste - HRL Leste SES/DF

7 Hospital Regional de Taguatinga - HRT Sudoeste SES/DF

8 Hospital Regional de Samambaia Sudoeste SES/DF

9 Hospital Regional da Asa Norte - HRAN Central SES/DF

10 Hospital Regional do Guará Centro Sul SES/DF

11 Hospital Materno Infantil de Brasília - HMIB URD SES/DF

12 Hospital São Vicente de Paulo - HSVP URD SES/DF

13 Hospital de Apoio de Brasília - HAB URD SES/DF
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Considerando  que  na  estrutura  hospitalar,  os  serviços  de  lavanderia  desempenham

papel fundamental  para a continuidade e qualidade dos serviços prestados,  uma vez que a

grande maioria dos procedimentos necessita de vestuário limpo e em boas condições de uso;

Considerando que o processamento de roupa dos serviços de saúde é uma atividade de

apoio que está diretamente ligada à qualidade da assistência prestada, principalmente no que

se  refere  ao  conforto  e  à  segurança  do  usuário  e  do  trabalhador,  tendo  em  vista  existir

atualmente uma preocupação com os riscos presentes nessa área e um maior controle sanitário

das atividades realizadas neste segmento; 

Considerando que para a manutenção adequada de um serviço de lavanderia  faz-se

necessário a atuação de uma série de fatores, conforme preconiza o manual da Anvisa, tais

como, recursos humanos devidamente qualificados nas 24 horas  do dia  para execução das

atividades diárias e ininterruptas, enxoval hospitalar em quantidade apropriada, saneantes em

quantidade  e  qualidade  suficientes  para  o  correto  processamento  do  enxoval,  maquinário

diversificado  em  perfeito  estado  de  funcionamento  para  atender  a  todas  as  etapas  do

processamento  de  roupa  (lavagem,  centrifugação,  secagem,  calandragem,  prensagem  e

embalagem), entre outros;

Dentro  desta  ótica,  a unidade  de  processamento  de  roupas  compõe  um  dos  mais

importantes sistemas do complexo hospitalar, uma vez que a eficiência de seu funcionamento

contribui diretamente para a eficiência do hospital, refletindo especialmente em:

 controle de infecções; 

 recuperação, conforto e segurança dos pacientes; 

 facilidade, segurança e conforto da equipe de trabalho na execução dos serviços; 

 racionalização de tempo e material, e 

 redução dos custos operacionais.

 Considerando que a necessidade de uma Administração Pública eficiente e ágil requer

interpretação criteriosa dos lídimos princípios jurídicos com base, mormente, na conjunção da

mais ampla eficiência da operacionalidade com a economicidade;

Considerando que, mesmo sabendo que não é simples decidir, há que se buscar amparo

justo e certo de que a capilaridade do benefício ventilado na aplicação da solução integrada

justifica por si a sua aceitabilidade;
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Considerando que as unidades de processamento de roupas dos hospitais apresentam

problemas como:

 Caldeiras desativadas por decisões do Ministério Público do Trabalho;

 Condições ambientais insalubres, com alta temperatura, umidade, ruídos e vibrações; 

 Locais para armazenamento de produtos químicos fora dos padrões técnicos;

 Equipamentos sucateados e/ou com tecnologia ultrapassada; 

 Ausência de sistema automatizado de dosagem e distribuição de produtos saneantes,

expondo, em maior grau, o trabalhador ao risco químico;

 Ausência  de  capacitações  contínuas  aos  profissionais  que  atuam  nas  diversas

lavanderias da SES/DF para a correta 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 a segurança e saúde ocupacional; A inaptidão na prestação do

serviço  ocasiona  um  impacto  em  todo  o  sistema/unidade  hospitalar,  provocando,

dentre outros:

 a) alto risco de contaminação dos servidores, equipe assistencial e pacientes; 

b)  aumento  dos  níveis  de  infecção  hospitalar  provenientes  da  falta  de  higienização

adequada do enxoval; 

c) descontinuidade nos serviços, inclusive com adiamento/suspensão de cirurgias por

falta de roupas esterilizadas.

Considerando  a  falta  de  manutenção  de  várias  máquinas  lavadoras,  secadoras  e

centrífugas da Rede SES/DF. Ao todo são 61 (sessenta e uma) máquinas Baumer e 35 (trinta e

cinco) máquinas Suzuki. Os maquinários da marca Baumer estão sem contrato de manutenção

desde  28/06/2017.  Processo  para  contratação  está  em  fase  de  elaboração  de  Termo  de

Referência. Os maquinários da marca Suzuki possuem contrato de manutenção sob o número

004/2019-SES/DF, com data de vigência até 20/02/2022, podendo ser prorrogado. 

Considerando  que  essa  falta  de  contrato  de  manutenção  vem ocasionando  diversos

problemas operacionais para as lavanderias que possuem estes equipamentos, pois o serviço

de lavagem é constante e não pode parar e para tanto faz-se necessário acompanhamento de
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manutenção preventivo e corretivo de forma a não ter interrupções e nem comprometer a

qualidade do serviço de lavagem do enxoval hospitalar. 

Considerando que a idade média de algumas máquinas  é elevada,  e já superam em

muito o indicado por fabricantes, chegando alguns equipamentos a terem em torno de 30 anos

de uso. 

Considerando que a implantação correta, com reforma adequada e uma administração

dentro da técnica atualizada, limpeza do ambiente com menor carga de contaminação possível,

contribuem com a redução da possibilidade de transmissão de infecções oriundas de fontes

inanimadas. 

Considerando que a limpeza e desinfecção de superfícies, objetos e roupas em serviços

de saúde são elementos primários e eficazes nas medidas de controle para romper a cadeia

epidemiológica das infecções e diminuir riscos;

Considerando  a  desativação  das  caldeiras,  por  determinação  judicial,  em  todos  os

hospitais  da  rede  o  que  impossibilita  o  funcionamento  de  determinados maquinários  da

lavanderia que necessitam de aquecimento para funcionar adequadamente e garantir a eficácia

e segurança do processo de processamento do enxoval hospitalar;

Considerando que devido as atuais condições estruturais (instalações físicas, recursos

humanos e materiais) das Lavanderias da Rede, torna-se extremamente difícil a possibilidade

de  transferência  das  atividades  de  uma  Unidade  de  Processamento  para  outra,  em  casos

emergenciais, uma vez que não há nessas unidades capacidade instalada que permita atender

adequadamente outras unidades.

Considerando as condições de trabalho dos servidores nas Unidades de Processamento

de Roupas,  a  qualidade dos equipamentos,  os  mobiliários,  a deficiência do espaço físico,  o

estado precário das instalações elétricas e hidráulicas, a falta de sistema de vapor, fica claro

que  é  impossível  promover  o  mínimo de  conforto  e  segurança  para  os  clientes  e  para  os

trabalhadores deste serviço; 

Considerando que a vacância produzida pela extinção total ou parcial de diversos cargos

do quadro geral do serviço público provocou uma carência no quadro de pessoal do setor de

lavanderia.  Logo,  a  falta  de  recursos  humanos  para  produção,  controle  e  distribuição  de

estoques,  confecção  e  reparos  de enxoval,  enseja  a  contratação  de pessoa jurídica  para  a
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execução destas  atividades,  amparada pelo Decreto nº 2.271 de 07 de julho de 1997,  que

dispõe sobre a contratação de serviços pela Administração Pública Federal Direta, Autárquica e

Fundacional  e,  por analogia,  pela Lei  nº 9.632 de 07 de maio de 1998, que dispõe sobre a

extinção  de  cargos  no  âmbito  da  Administração  Pública  Federal  Direta,  Autárquica  e

Fundacional; 

Considerando que este cenário não foi ocasionado por essa atual gestão, sendo reflexo

de anos de ineficiência e soluções que não se concretizaram, a fim de planejar o futuro de um

serviço tão importante na infraestrutura hospitalar é que a construção de um planejamento se

faz imprescindível para o fim desta problemática.

RELAÇÃO ENTRE A DEMANDA PREVISTA E A QUANTIDADE DE SERVIÇOS A SER CONTRATADO 

Buscando  conhecer  e  adequar  a  quantidade  do  serviço  a  ser  contratado  e  a  real

demanda  destes  serviços,  realizamos  o  levantamento  de  todas  as  atividades  a  serem

desempenhadas, bem como as normativas vigentes.

Assim, para se determinar o quantitativo e o peso estimados da roupa, faz-se necessário

conhecer o número total de leitos do serviço, sua taxa de ocupação, características da clientela,

o  tipo  de  serviço/hospital  ou  suas  finalidades,  o  número  de  procedimentos  realizados,  a

frequência de troca de roupa dos leitos e o volume de roupa usada pelas diversas unidades. 

O quantitativo estimado de KG/DIA de roupa suja é determinado com base no Manual

de Processamento de Roupa dos serviços de Saúde – ANVISA (1986) e suas atualizações, no

qual está inserida a seguinte fórmula: 

Nº de leitos x *kg/leito/dia x 7 dias = kg/dia

                                                 Jornada de trabalho por semana

A tabela abaixo fornece uma estimativa da carga de roupa a ser utilizada na fórmula acima, de

acordo com o tipo de serviço: 
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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 outras
6 kg/leito/dia

Hospital especializado de alto padrão 8 kg/leito/dia

DA REESTRUTURAÇÃO DAS LAVANDERIAS PRÓPRIAS DA REDE

Com  intuito  de  subsidiar  resposta,  esta  Gerência  de  Hotelaria  em  Saúde  solicitou

informações dos setores envolvidos nos serviços de lavanderia e as sistematizou em planilhas

visando apontar valores preliminares necessários para a recuperação/reestruturação das 12

(doze) lavanderias. 

A planilha abaixo, elucida, PRELIMINARMENTE, o investimento para recuperação das 13

unidades. Ressaltamos que o valor estimado de R$  113.106.573,37 representa o custo inicial

que inclui compra de mobiliário, maquinários, bem como dos insumos necessários para o seu

funcionamento geral. Entretanto, é importante frisar que o custo para recuperação/atualização

da área física que envolve instalações elétricas, desde a subestação, alimentações, quadro geral

da  unidade,  disjuntores,  tubulações,  proteções  e  demais  componentes  mecânicos  não  foi

somada ao valor supramencionado, pois a Diretoria de Engenharia e Arquitetura não possui em

seu  quadro  funcional  profissionais  com  competência  técnica  para  realizar  essa  estimativa

orçamentária,  conforme foi  relatado no despacho SES/SINFRA/DEA/GPAIE  (38691457) neste

processo SEI. Além disso, o custo para adequação do sistema de vapor para máquinas de lavar e

calandras também não foi estimado. Dessa forma, esse valor está subestimado.
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Abaixo o quadro resumo do investimento inicial:

Recuperação/Manutenção Lavanderia - Custo Inicial

Item Valor Anual
Insumos Linha Líquida + dosadores R$ 5.498.500,00
Enxoval* R$ 49.000.000,00
Pessoal* R$ 23.527.653,36
Pessoal Terceirizado* R$ 4.812.812,39
Manutenção Equipamentos* R$ 1.689.600,00
Mobiliário* R$ 1.177.088,00
Maquinários* R$ 12.944.030,00
Reforma da infraestrutura* R$ 9.603.850,00
Readequação de componentes 
mecânicos e elétricos ?

Sistema de vapor para máquinas de 
lavar e  calandras ?

Custo Água/Esgoto, luz, telefone* R$ 1.859.161,18
Material de Consumo* R$ 2.993.878,44
Total Das Contratações R$ 113.106.573,37
* Valores estimados

Após  o  investimento inicial,  o  custo  de  manutenção  anual  das  lavanderias  é  de  R$

89.381.605,37, conforme demonstrado na tabela abaixo:

Custos Fixos Diretos Anuais - Manutenção dos
Serviços

Item Valor Anual
Insumos R$ 5.498.500,00
Enxoval* R$ 49.000.000,00
Pessoal R$ 23.527.653,36
Pessoal Terceirizado* R$ 4.812.812,39
Custo Água/Esgoto, luz, 
telefone* R$ 1.859.161,18
Manutenção Equipamentos* R$ 1.689.600,00
Material de Consumo* R$ 2.993.878,44  
Total Das Contratações R$ 89.381.605,37
*Valores estimados
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Cumpre-nos  destacar  que  não foram incluídos  os  custos  indiretos  de  mão-de-obra

envolvidos  em  todo  o  processo  que  leva  à  aquisição  anual  dos  enxovais  hospitalares,  à

formalização de contratos de manutenção para os equipamentos/maquinários das lavanderias

e à aquisição de insumos de linha líquida para processamento dos enxovais hospitalares. Esse

levantamento não foi realizado por falta de expertise desta Gerência referente ao assunto. 

Além  disso,  o  custo  com  recursos  humanos,  informado,  refere-se  ao  custo  com  o

quantitativo  de  pessoal  existente  atualmente nas  lavanderias  das  unidades  de  saúde  da

SES/DF. Esse número, de acordo com informações sobre dimensionamento de pessoal obtidas

junto à Subsecretaria de Gestão de Pessoas, é bastante deficitário e ficará ainda mais, tendo em

vista a idade avançada dos profissionais e pedidos de aposentadoria.

Mais adiante apresentaremos o quadro com o dimensionamento atual de profissionais,

assim como  o  dimensionamento  ideal  de  profissionais  de  lavanderia  que  a  SES/DF  deverá

contratar para se adequar às necessidades das Unidades de Saúde.

TERCEIRIZAÇÃO TOTAL DO SERVIÇO 

A terceirização pode ser compreendida como uma técnica de gestão administrativa, em

que  as  atividades  não  essenciais  de  uma  organização  são  transferidas  para  uma  empresa

especializada na prestação do serviço. Na Administração Pública ocorre, dentre outros motivos,

para impedir o crescimento desmesurado da máquina administrativa, bem como em razão da

busca pela eficiência e especialização de suas atividades finalísticas.

No que tange aos custos de uma possível terceirização dos serviços de lavandeira para

toda  Rede  de  Saúde  do  Distrito  Federal,  considerando  os  valores  dos  contratos  regulares

vigentes no âmbito da SES/DF (092/2017; 109/2017 e 023/2018), informamos que, referente

aos contratos 092/2017 e 109/2017, os valores por quilograma de roupa processada são de R$

3,15 R$ 3,40 respectivamente. 

Esses contratos  têm por objeto a prestação de serviços de lavanderia  hospitalar por

empresa  especializada,  envolvendo  o  processamento,  higienização  de  enxoval,  com

disponibilização  de  balanças,  carrinhos  para  transporte,  seladoras,  sacos  plásticos  para

embalagem das roupas limpas, dentre outros que se fizerem necessários para a consecução do
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objeto  do  Contrato,  na  modalidade  lavanderia  externa,  obedecendo  às  normatizações  da

ANVISA.

Em  relação  ao  contrato  023/2018,  temos  que  o  custo  do  quilograma  de  roupa

processada é de R$ 7,54. Este contrato, diferentemente dos demais, além de ter a característica

dos outros contratos  informados,  possui  ainda  locação de todo o enxoval  necessário e em

quantidade ideal para uma assistência segura e de qualidade, e  disponibilização de mão de

obra para  executar  atividades  de  coleta,  recebimento,  distribuição,  entrega  de  roupa  nos

andares do Hospital e gerenciamento de enxoval.

Caso  ocorra,  portanto,  a  terceirização  de  todas  as  lavanderias  da  Rede  SES/DF  nos

moldes dos contratos 092/2017 e 109/2017, utilizando a média do custo do quilograma de

roupa processada (R$ 3,28) temos um valor total anual de R$ 24.652.742,40 reais, conforme

quadro abaixo:

Hospitais Número de

Leitos (CNES)

Método  de  Cálculo

(ANVISA)

Quilograma  de

roupa

processada

/mês  +  10%

(margem  de

segurança)

Valor anual 

HRAN* 342 342 x 8kg/leito/dia x 7 dias

                   7 dias

90288 kg R$ 3.553.735,68

HRGU 58 58 x 6kg/leito/dia x 7 dias

                   7 dias

11484 kg R$ 452.010,24

HRS* 220 220 x 8kg/leito/dia x 7 dias

                   7 dias

58080 kg R$ 2.286.028,80

HRPL 140 140 x 6kg/leito/dia x 7 dias

                   7 dias

27720 kg R$ 1.091.059,20

HRG 401 401 x 6kg/leito/dia x 7dias

                  7 dias

79398 kg R$ 3.125.105,28

HRL* 222 222 x 8kg/leito/dia x 7 dias 58608 kg R$ 2.306.810,88
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                   7 dias

HRC 400 400 x 6kg/leito/dia x 7 dias

                   7 dias

79200 kg R$ 3.117.312,00

HRBZ 116 116 x 6kg/leito/dia x 7 dias

                   7 dias

22968 kg R$ 904.020,48

HRT 417 417 x 6kg/leito/dia x 7 dias

                   7 dias

82566 kg R$ 3.249.797,76

HRSAM 131 131 x 6kg/leito/dia x 7 dias

                   7 dias

25938 kg R$ 1.020.919,68

HMIB* 297 297 x 8kg/leito/dia x 7 dias

                   7 dias

78408 kg R$ 3.086.138,88

HAB 59 59 x 6kg/leito/dia x 7 dias

                   7 dias

11682 kg R$ 459.803,52

HSVP* 83 83 x 8kg/leito/dia x 7 dias

                   7 dias

21912 kg R$ 862.456,32

TOTAL 2886 626.340 kg R$ 24.652.742,40

* Carga de roupa maior devido ao tipo de hospital (hospital especializado e/ou hospital de ensino). Fonte Manual de Lavanderia de 1986.

Soma-se ainda a este valor, o custo com a compra anual de enxoval (R$ 49.000.000,00),

pessoal  terceirizado  (R$  4.812.812,39),  energia  elétrica,  água  e  recursos  humanos  (R$

23.527.653,36) para fazer a coleta, recebimento, distribuição e entrega de roupa nos diversos

setores assistenciais do hospital, totalizando um valor anual aproximado de R$ 101.993.208,15

reais.

Nesse valor não incluímos os custos indiretos de mão-de-obra envolvidos em todo o

processo que levará à formalização contratual.  Entretanto,  é  perceptível  que este processo

demandará menos mão-de-obra do que no modelo anterior  de reestruturação de todas  as

lavanderias da Rede, pois, após formalização de contrato espera-se que ocorra nova licitação

apenas no 5º ano de contrato. Aqui também não foram incluídos os custos indiretos de mão-

de-obra envolvidos na aquisição anual dos enxovais hospitalares pelos motivos já explicitados

em momento anterior.
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Nesse modelo não haverá custos indiretos de mão-de-obra envolvidos na formalização

de contratos de manutenção para os equipamentos/maquinários das lavanderias e na aquisição

de insumos de linha líquida para processamento dos enxovais hospitalares.

Se  ocorrer  a  terceirização  de  todas  as  lavanderias  da  Rede  SES/DF  nos  moldes  do

contrato  023/2018  utilizando  o  valor  de  R$  7,54  par  o  custo  do  quilograma  de  roupa

processada, temos um valor total anual de R$ 58.653.840,96 reais, conforme quadro abaixo:

Hospitais Número de

Leitos

Método  de  Cálculo

(ANVISA)

Quilograma  de

roupa

processada

/mês  +  10%

(margem  de

segurança)

Valor anual 

HRAN 342 342 x 8kg/leito/dia x 7 dias

                   7 dias

90288 kg R$ 8.169.258,24

HRGU 58 58 x 6kg/leito/dia x 7 dias

                   7 dias

11484 kg R$ 1.039.072,32

HRS 220 220 x 8kg/leito/dia x 7 dias

                   7 dias

58080 kg R$ 5.255.078,40

HRPL 140 140 x 6kg/leito/dia x 7 dias

                   7 dias

27720 kg R$ 2.508.105,60

HRG 401 401 x 6kg/leito/dia x 7dias

                  7 dias

79398 kg R$ 7.183.931,04

HRL 222 222 x 8kg/leito/dia x 7 dias

                   7 dias

58608 kg R$ 5.302.851,84

HRC 400 400 x 6kg/leito/dia x 7 dias

                   7 dias

79200 kg R$ 7.166.016,00

HRBZ 116 116 x 6kg/leito/dia x 7 dias

                   7 dias

22968 kg R$ 2.078.144,64

HRT 417 417 x 6kg/leito/dia x 7 dias 82566 kg R$ 7.470.571,68
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                   7 dias

HRSAM 131 131 x 6kg/leito/dia x 7 dias

                   7 dias

25938 kg R$ 2.346.870,24

HMIB 297 297 x 8kg/leito/dia x 7 dias

                   7 dias

78408 kg R$ 7.094.355,84

HAB 59 59 x 6kg/leito/dia x 7 dias

                   7 dias

11682 kg R$ 1.056.987,36

HSVP 83 83 x 8kg/leito/dia x 7 dias

                   7 dias

21912 kg R$ 1.982.597,76

TOTAL 2886 626.340 kg R$ 58.653.840,96

Soma-se ainda a este  valor,  o  custo com pessoal  terceirizado (limpeza e Vigilânica),

energia  elétrica,  que  é  de  aproximadamente  R$  5.500.000,00  totalizando  um  valor  anual

aproximado de R$ 64.153.840,96 reais.

Nesse valor não incluímos os custos indiretos de mão-de-obra envolvidos em todo o

processo que levará à formalização contratual. 

Nesse  modelo  não  haverá  custos  indiretos  de  mão-de-obra  envolvidos  na  aquisição

anual  de  enxoval  hospitalar,  na  formalização  de  contratos  de  manutenção  para  os

equipamentos/maquinários das lavanderias e na aquisição de insumos de linha líquida para

processamento dos enxovais hospitalares.

RESULTADO ESPERADO – TERCEIRIZAÇÃO DE TODAS AS LAVANDERIAS DA REDE

Considerando-se  a  ausência  de  pessoal  que  atenda  adequadamente  a  demanda  de

serviços de lavanderia hospitalar e a manutenção dos equipamentos de lavanderia, bem como

o índice de vida útil têxtil e o aumento da demanda, optando-se pela terceirização da solução.

A  unidade  de  Processamento de  Roupa  Hospitalar  é  um segmento  do  hospital  que

requer empenho contínuo de todos que ali executam suas atividades, o trabalhador que atua

na lavanderia deve ser capacitado para a execução dos serviços no que se refere aos seguintes

aspectos: 
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 Técnicos; 
 Operacionais; 
 Legais; 
 Preventivos e de controle de infecção; 
 De segurança e de saúde ocupacional;
 De exposição aos agentes químicos, biólogos e físicos.

Considerando o exposto o modelo de complementação pela iniciativa privada para o

GERENCIAMENTO  E  ADMINISTRAÇÃO  DE  LAVANDERIA  HOSPITALAR,  motivado  por  fatores

diversos, dentre os quais podemos destacar,  atender com eficácia a demanda,  é necessário

cumprir, no mínimo, com as exigências estabelecidas pelos órgãos de fiscalização e controle e,

ainda,  com intuito  de  afastar  a  possibilidade  de  custos  elevados,  lentidão na aquisição  de

equipamentos, materiais diversos e mão de obra necessária para a execução das atividades

inerentes ao objeto. 

Acarretará vantagens para a Administração, considerando os seguintes fatores:

Manutenção da uniformidade, padrão de higiene, boa apresentação pessoal, prevenção

de acidentes e doenças ocupacionais;

Padronizações  e  melhores  condições  de  trabalho  para  os  servidores  que  utilizarão

roupas adequadas e em perfeito estado;

Redução  do  risco  de  infecções  hospitalares,  através  de  tratamento  adequado  do

enxoval;

Economicidade na ação, considerando, dentre os critérios socioambientais que deverão

ser  observados  nas  aquisições  e  contratações  de  obras  e  serviços  para

construção/reforma de uma lavanderia padrão hospitalar, o seguinte:

Economia no consumo de água e energia;

Disponibilidade de material sempre em perfeito estado e condições de uso;

No tocante à necessidade de reforma das lavanderias existentes na SES/DF, deve ser

considerado que a construção de banheiros específicos, masculino e feminino para área

crítica e área não crítica, como os respectivos vestiários, além de todas as adaptações

necessárias ao atendimento das normas e exigências da ANVISA, seriam extremamente
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dificultosas pela necessidade de área física específica para essa atividade, disponibilidade

essa que a SES/DF não apresenta atualmente, devido às construções antigas nas quais

funcionam a maior parte dos serviços de saúde;

Economia  no  que  diz  respeito  à  execução  de  instalações  apropriadas  para  gases

especiais, pois se evitaria a aquisição, instalação e manutenção de equipamentos para o

fornecimento de vapor necessário à desinfecção do enxoval hospitalar, e com instalações

especiais para tubulação de vapor; 

A  responsabilidade  da  geração  dos  resíduos  também  é  outro  fator  decisivo  para  a

tomada  de  decisão  de  contratação  para  prestação  dos  serviços  pretendidos,  pois  o

tratamento e destino final desses resíduos serão de responsabilidade da contratada,  a

qual  deverá  por  força  do contrato  a  ser  firmado,  a  luz  da  legislação  regente  (Lei  nº

12.305/2010), responsabilizar-se pelos mesmos;

Manutenção do foco da SES/DF, priorizando a atenção na qualidade de atendimento ao

usuário, evitando os possíveis problemas operacionais inerentes à lavanderia; 

Priorizando a segurança e a saúde dos usuários e servidores, e levando em consideração

a  premissa  de  que  a  saúde  se  insere  na  órbita  dos  direitos  sociais,  constitucionalmente

garantidos,  sendo  um  direito  fundamental  do  ser  humano  e  devendo  o  Estado  prover  as

condições indispensáveis ao seu pleno exercício.

A  redução  dos  custos  administrativos  com  várias  licitações,  bem  como  dos  custos

gerenciais  de  vários  contratos,  representa  mais  um  ponto  positivo  desse  modelo  de

contratação. O pacote de serviços, mais equipamentos e enxoval, também, proporciona maior

possibilidade de negociação de preços, com a diminuição do valor estimado da licitação e taxa

de administração. 

Outras vantagens se relacionam com a absorção das tecnologias modernas e a eficiência

dos equipamentos; a garantia da padronização dos serviços; e o gerenciamento da logística de

forma centralizada.

RESULTADO ESPERADO – REESTRUTURA DA REDE E TERCEIRIZAÇÃO DA MÃO DE OBRA 
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A reestruturação do serviço acarretará vantagens para a Administração, considerando

os seguintes fatores:

Manutenção da uniformidade, padrão de higiene, boa apresentação pessoal, prevenção

de acidentes e doenças ocupacionais;

Padronizações  e  melhores  condições  de  trabalho  para  os  servidores  que  utilizarão

roupas adequadas e em perfeito estado*;

Redução  do  risco  de  infecções  hospitalares,  através  de  tratamento  adequado  do

enxoval*;

Disponibilidade de material sempre em perfeito estado e condições de uso*;

  Maior  controle  dos  serviços,  uma  vez  que  seriam  executados  em  dependências

próprias;

Menor custo de logística. 

Nesta solução as unidades hospitalares da SES-DF funcionariam na modalidade intra-

hospitalar, obedecendo-se as normatizações da RDC nº. 50, do Manual de Processamento de

Roupas Hospitalares 2009 e todas as legislações pertinentes da ANVISA, do Ministério da Saúde

e normas da ABNT.

O sucateamento da estrutura física hospitalar é hoje uma realidade que deve e precisa

ser combatida, para isso a eventual contratada também deverá agregar valor com a reforma e

readequação  do  espaço  físico  já  existente  na  unidade  hospitalar,  para  adaptá-las  ao

preconizado pela Resolução – RDC nº 50/2002, da ANVISA¹. 

Será uma contratação executada para o hospital e dentro do hospital, da construção ao

processo final, posto que é um serviço de assistência e apoio mantenedor da saúde do hospital.

Essa  nova  sistemática  de  gerenciamento  e  operacionalização  integrados  da  hotelaria  e  da

lavanderia hospitalar garante mais economia e presteza nos serviços. 

Pode  haver  economia  de  mão-de-obra  através  da  instalação  de  equipamento  mais

produtivo,  de  suprimento  de  água,  vapor  e  energia  elétrica  em  qualidade  e  quantidade

necessárias e adequado abastecimento de material em geral. 

Um  ponto  negativo  é  a  aquisição  e  contração  de  Mão  de  obra,  materiais  e

equipamentos, revitalização estrutural, se licitados no processo tradicional, poderiam acarretar

*A depender da uniformidade na aquisição de todos os insumos, enxovais e manutenção do maquinário.
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 um possível  descompasso entre os processos  licitatórios,  acarretando descontinuidade dos

serviços e o aumento do custo da gestão de diversos contratos. 

DO PESSOAL

Destaca-se que o objeto a ser contratado é a prestação de serviços e não a contratação

de  mão  de  obra,  para  a  qual  a  Administração  Pública  deverá  realizar  concurso  público,

conforme o inciso II do art. 37, da Constituição Federal de 1988.

A  Instrução  normativa  n°  05,  de  26/05/2017,  determina  em  seu  Artigo  17  que  os

serviços com regime de dedicação exclusiva de mão de obra são aqueles em que o modelo de

execução contratual exija, dentre outros requisitos, que: 

I - os empregados da contratada fiquem à disposição nas dependências da contratante para a

prestação dos serviços; 

II  -  a  contratada  não  compartilhe  os  recursos  humanos  e  materiais  disponíveis  de  uma

contratação para execução simultânea de outros contratos; e

III  -  a contratada possibilite a fiscalização pela contratante quanto à distribuição, controle e

supervisão dos recursos humanos alocados aos seus contratos. 

Atualmente as Lavanderias da Secretaria de Saúde do Distrito Federal, apresentam um

quadro  aquém  das  necessidades,  no  que  tange  a  recursos  humanos.  A  faixa  etária dos

servidores das lavanderias, em média, está acima de 40 anos, ocasionando inúmeros atestados

de saúde e aposentadorias o que torna preocupante a manutenção do serviço. 

Outro ponto que pode ser observado é a capacidade laboral, cujo número de servidores

que  apresentam  restrição  médica  por  exercer  atividades  relacionadas  a  peso  excessivo  e

atividades  repetitivas  é  preocupante.  Observando o quadro abaixo  podemos  afirmar  que é

impossível  exercer  todas  as  atividades  que  o  núcleo  requer  para  atender  as  unidades  das

Regiões de Saúde do DF.
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Segundo a  Gerência de Dimensionamento e Avaliação do Trabalho  da SES/DF,  há um

déficit  de  9.174  horas  nas  lavanderias  da  Rede,  totalizando  229  funcionários  de  40  horas,

conforme quadro abaixo:

Fonte: SES/SUGEP/CIGEC/DIPMAT/GEDAT

A fim de equacionar,  em parte,  este déficit,  associado ao fato de a carreira -  AOSD

Lavanderia – estar em extinção, a SES/DF mantém convênio com a Fundação de Amparo ao

Trabalhador Preso. A mão de obra contratada atua diretamente nas unidades de lavanderia da

Secretaria de Saúde do DF.

Para o primeiro cenário (reestruturação das lavanderias da Rede), observa-se, portanto,

a necessidade de a Secretaria de Estado de Saúde do DF proceder com a contratação de toda a

mão de obra necessária às unidades de lavanderia, tendo em vista, as condições dos servidores

hoje existentes quanto à idade, proximidade de aposentadoria e restrições médicas.

Dessa  forma,  a  SES/DF  teria  que  realizar  a  contratação  de  aproximadamente  388

trabalhadores atuando com carga horária de 40 horas semanais, totalizando cerca de 15534

horas  semanais,  segundo  informações  da  Gerência  de  Dimensionamento  e  Avaliação  do

Trabalho da SES/DF.

Entretanto, é importante considerar que não há fórmula específica para o cálculo do

pessoal da lavanderia, sendo necessário considerar a produção horária por funcionário e por

tarefa específica, o que denominamos de tempo-padrão ou padrão-hora. 
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Segundo  o  Manual  de  Lavanderia  do  Ministério  da  Saúde,  considera-se  como

parâmetros para o cálculo de pessoal na lavanderia:

- a produção horária de 60 kg por funcionário;

- 15% do número de leitos do hospital correspondem aproximadamente ao quadro de

pessoal necessário à lavanderia por dia.

A  fim  de  se  obter  um  cálculo  do  quadro  completo  é  preciso  acrescentar,  após  a

determinação do pessoal necessário para cada setor: 

- uma chefia (encarregado + supervisores) para cada 10 funcionários;

- um substituto de férias para cada 12 funcionários;

Dessa forma, seguindo estes parâmetros, pode-se inferir que o número de funcionários

necessários  para todas  as  lavanderias  da Rede SES/DF pode ser  superior  ao estimado pela

Gerência de Dimensionamento e Avaliação do Trabalho da SES/DF, tendo em vista os 2886

leitos existentes.  

Os  atuais  servidores  da  SES  que  trabalham  nas  lavanderias  poderão,  em  caso  de

contratação  de  mão  de  obra,  ser  realocados  dentro  das  possibilidades  previstas  na  Lei

Complementar nº 840/2011. 

A eficiente gestão e operacionalização do Centro de Processamento de Roupa Hospitalar

com capacitação de recursos humanos, bem como o cumprimento de normas e orientação de

segurança e saúde ocupacional, são aspectos que devem ser considerados visando à redução

de custos, tempo e a garantia da qualidade dos serviços que serão oferecidos às Unidades de

Saúde da SES/DF. 

DAS NORMAS  

A base legal  para a  terceirização nas  organizações  públicas  encontra-se  inicialmente

prevista  no Decreto-Lei  nº  200,  de  1967,  o  qual  prevê a  possibilidade  de a  Administração

desobrigar-se da realização material de atividades executivas, recorrendo, sempre que possível,

à execução indireta, mediante contrato, precedido, em regra, por meio de licitação pública.
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As contratações são uma aliada da organização, pois não há como cingir o alcance da

missão institucional e a implementação de políticas públicas, sem uma logística adequada e

estruturada que lhe dê suporte. Diante disso estas deverão seguir a IN IN 05/2017 do MPDG.

Compatibilização entre os objetivos organizacionais do órgão ou entidade com os serviços a

serem contratados, de modo alcançar sua finalidade institucional com eficiência. 

Conforme IN 05/2017 do MPDG as contratações de serviços observarão, no que couber:

- Fases de Planejamento da Contratação, Seleção do Fornecedor e Gestão do Contrato. 

→ Cada uma das fases deverá considerar a análise de risco do objeto. 

- Critérios e práticas de sustentabilidade. 

- Alinhamento com o planejamento Estratégico do órgão ou entidade, quando houver.

Desta feita tal contratação deverá cumprir os ritos da IN nº 5, de 2017, com o início do

processo: 

- Documentação de formalização da demanda;

- Formação de Equipe

- Estudos Preliminares 

- Gerenciamento de Riscos 
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DOS LOTES  

Em  virtude  de  abranger  o  maior  número  de  interessados  em  participar  da  licitação  sem

prejudicar o ganho da aquisição em escala, propomos pela divisão em Superintendências de

Saúde, sempre em respeito à mais ampla competição e conforme previsto no art. 23 §§ 1º e 2º

da Lei nº 8666/93, Súmula 247 do TCU:

“Lei  n. 8.666/93 Art. 23, § 1º) As obras, serviços e compras

efetuadas  pela  administração  serão  divididas  em  tantas

parcelas quantas se comprovarem técnica e economicamente

viáveis,  procedendo-se  à  licitação  com  vistas  ao  melhor

aproveitamento  dos  recursos  disponíveis  no  mercado  e  à

ampliação  da  competitividade,  sem  perda  da  economia  de

escala. (Redação dada pela Lei n. 8.883, de 1994)”

“Súmula n. 247: É obrigatória a admissão da adjudicação por

item e não por preço global, nos editais das licitações para a
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contratação  de  obras,  serviços,  compras  e  alienações,  cujo

objeto  seja  divisível,  desde  que  não  haja  prejuízo  para  o

conjunto ou complexo ou perda de economia de escala, tendo

em  vista  o  objetivo  de  propiciar  a  ampla  participação  de

licitantes  que,  embora  não  dispondo  de  capacidade para  a

execução, fornecimento ou aquisição da totalidade do objeto,

possam fazê-lo com relação a itens ou unidades autônomas,

devendo  as  exigências  de  habilitação  adequar-se  a  essa

divisibilidade.”

DA CONCLUSÃO

Nesse  ínterim,  destaca-se  as  possibilidades  de  reestruturação  apresentadas  neste

parecer:

MODELO VANTAGENS DESVANTAGENS
Terceirização total da rede - Foco nas atividades fins da

SES;
-  Atualização  tecnológica
constante;
-  Espaço  físico  das
lavanderias  poderá  ser
destinado para assistência;
-  Contratação  do  serviço  e
mão de obra juntos;

- Redução do risco
de  infecções
hospitalares,
através  de
tratamento
adequado  do
enxoval;
- Economia no que
diz  respeito  à
execução  de
instalações
apropriadas  para
gases  especiais,

- Execução de todo o serviço
com terceirizado;
-  Logística.
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pois  se  evitaria  a
aquisição,
instalação  e
manutenção  de
equipamentos
para  o
fornecimento  de
vapor necessário à
desinfecção  do
enxoval
hospitalar,  e  com
instalações
especiais  para
tubulação  de
vapor; 
-  Tratamento  e
destino  final
desses  resíduos
serão  de
responsabilidade
da  contratada,  a
qual  deverá  por
força  do  contrato
a  ser  firmado,  a
luz  da  legislação
regente  (Lei  nº
12.305/2010),
responsabilizar-se
pelos mesmos;
-  Padronizações  e
melhores
condições  de
trabalho  para  os
servidores  que
utilizarão  roupas
adequadas  e  em
perfeito estado;

- Regularização do déficit de
profissionais;

-  Manutenção  do
foco  da  SES/DF,
priorizando  a
atenção  na
qualidade  de
atendimento  ao
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usuário,  evitando
os  possíveis
problemas
operacionais
inerentes  à
lavanderia. 

Reestruturação da rede com
contratação mão de obra

- Regularização do déficit de
profissionais;
- Maior controle dos serviços,
uma  vez  que  seriam
executados em dependências
próprias;
-Custo/benefício depreciação
de maquinário em 15 anos; 

-  Inúmeros  processos
licitatórios para execução dos
serviços (INSUMOS, MÃO DE
OBRA,  MAQUINÁRIO,
MANUTENÇÃO,
MANUTENÇÃO  PREDIAL,
ETC);
-  Custo  inicial  para
recuperação da Rede;
- Maior custo anual.

Conforme o  Ministério  do Planejamento há  muitos  pontos  positivos  decorrentes  da

terceirização,  podendo  ser  citados  o  aumento  da  eficiência  pela  possibilidade  de  focar  na

atividade-fim, o envolvimento de pessoal próprio em atividades especializadas e a ampliação da

qualidade na prestação dos serviços com menor dispêndio de recursos. 

Entretanto, ao terceirizar as atividades instrumentais, cumpre à Administração fiscalizar

e acompanhar não apenas a execução material do serviço, mas também o cumprimento pela

empresa contratada dos direitos trabalhistas e previdenciários dos empregados envolvidos no

referido contrato.

Submetemos o estudo para as análises cabíveis, aprovação e indicação de modelo que

será utilizada na reestruturação das lavanderiaS da Rede.

Colocamo-nos  à  disposição  para  esclarecimentos  através  do  e-mail

hotelariacentralsesdf@gmail.com.

Respeitosamente,

LUANA GOMES RIBEIRO
GERENTE DA GERÊNCIA DE HOTELARIA EM SAÚDE

DIRETORIA DE APOIO OPERACIONAL
SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUTURA EM SAÚDE
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	O Sistema de Saúde do Distrito Federal constitui-se atualmente de 7 Superintendências de Regiões de Saúde (SRS) e 3 Unidades de Referência Distrital (URD), compreendendo: Unidades Básicas de Saúde (UBS), Hospitais Regionais, Hospitais Especializados (Hospital São Vicente de Paulo, Hospital Materno Infantil de Brasília e Hospital de Apoio de Brasília), Unidades de Pronto Atendimento (UPAS), Policlínicas, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), Centros de Atenção Psicossocial (CAPS), entre outras unidades de diferentes níveis de complexidade.
	Considerando que na estrutura hospitalar, os serviços de lavanderia desempenham papel fundamental para a continuidade e qualidade dos serviços prestados, uma vez que a grande maioria dos procedimentos necessita de vestuário limpo e em boas condições de uso;
	Considerando que o processamento de roupa dos serviços de saúde é uma atividade de apoio que está diretamente ligada à qualidade da assistência prestada, principalmente no que se refere ao conforto e à segurança do usuário e do trabalhador, tendo em vista existir atualmente uma preocupação com os riscos presentes nessa área e um maior controle sanitário das atividades realizadas neste segmento;
	Considerando que para a manutenção adequada de um serviço de lavanderia faz-se necessário a atuação de uma série de fatores, conforme preconiza o manual da Anvisa, tais como, recursos humanos devidamente qualificados nas 24 horas do dia para execução das atividades diárias e ininterruptas, enxoval hospitalar em quantidade apropriada, saneantes em quantidade e qualidade suficientes para o correto processamento do enxoval, maquinário diversificado em perfeito estado de funcionamento para atender a todas as etapas do processamento de roupa (lavagem, centrifugação, secagem, calandragem, prensagem e embalagem), entre outros;
	Dentro desta ótica, a unidade de processamento de roupas compõe um dos mais importantes sistemas do complexo hospitalar, uma vez que a eficiência de seu funcionamento contribui diretamente para a eficiência do hospital, refletindo especialmente em:
	controle de infecções;
	recuperação, conforto e segurança dos pacientes;
	facilidade, segurança e conforto da equipe de trabalho na execução dos serviços;
	racionalização de tempo e material, e
	redução dos custos operacionais.
	Considerando que a necessidade de uma Administração Pública eficiente e ágil requer interpretação criteriosa dos lídimos princípios jurídicos com base, mormente, na conjunção da mais ampla eficiência da operacionalidade com a economicidade;
	Considerando que, mesmo sabendo que não é simples decidir, há que se buscar amparo justo e certo de que a capilaridade do benefício ventilado na aplicação da solução integrada justifica por si a sua aceitabilidade;
	Considerando que as unidades de processamento de roupas dos hospitais apresentam problemas como:
	Considerando que a implantação correta, com reforma adequada e uma administração dentro da técnica atualizada, limpeza do ambiente com menor carga de contaminação possível, contribuem com a redução da possibilidade de transmissão de infecções oriundas de fontes inanimadas.
	Considerando a desativação das caldeiras, por determinação judicial, em todos os hospitais da rede o que impossibilita o funcionamento de determinados maquinários da lavanderia que necessitam de aquecimento para funcionar adequadamente e garantir a eficácia e segurança do processo de processamento do enxoval hospitalar;
	Considerando que devido as atuais condições estruturais (instalações físicas, recursos humanos e materiais) das Lavanderias da Rede, torna-se extremamente difícil a possibilidade de transferência das atividades de uma Unidade de Processamento para outra, em casos emergenciais, uma vez que não há nessas unidades capacidade instalada que permita atender adequadamente outras unidades.
	Considerando as condições de trabalho dos servidores nas Unidades de Processamento de Roupas, a qualidade dos equipamentos, os mobiliários, a deficiência do espaço físico, o estado precário das instalações elétricas e hidráulicas, a falta de sistema de vapor, fica claro que é impossível promover o mínimo de conforto e segurança para os clientes e para os trabalhadores deste serviço;
	Considerando que a vacância produzida pela extinção total ou parcial de diversos cargos do quadro geral do serviço público provocou uma carência no quadro de pessoal do setor de lavanderia. Logo, a falta de recursos humanos para produção, controle e distribuição de estoques, confecção e reparos de enxoval, enseja a contratação de pessoa jurídica para a execução destas atividades, amparada pelo Decreto nº 2.271 de 07 de julho de 1997, que dispõe sobre a contratação de serviços pela Administração Pública Federal Direta, Autárquica e Fundacional e, por analogia, pela Lei nº 9.632 de 07 de maio de 1998, que dispõe sobre a extinção de cargos no âmbito da Administração Pública Federal Direta, Autárquica e Fundacional;
	RELAÇÃO ENTRE A DEMANDA PREVISTA E A QUANTIDADE DE SERVIÇOS A SER CONTRATADO
	Buscando conhecer e adequar a quantidade do serviço a ser contratado e a real demanda destes serviços, realizamos o levantamento de todas as atividades a serem desempenhadas, bem como as normativas vigentes.
	Assim, para se determinar o quantitativo e o peso estimados da roupa, faz-se necessário conhecer o número total de leitos do serviço, sua taxa de ocupação, características da clientela, o tipo de serviço/hospital ou suas finalidades, o número de procedimentos realizados, a frequência de troca de roupa dos leitos e o volume de roupa usada pelas diversas unidades.
	RESULTADO ESPERADO – TERCEIRIZAÇÃO DE TODAS AS LAVANDERIAS DA REDE
	Considerando-se a ausência de pessoal que atenda adequadamente a demanda de serviços de lavanderia hospitalar e a manutenção dos equipamentos de lavanderia, bem como o índice de vida útil têxtil e o aumento da demanda, optando-se pela terceirização da solução.
	A unidade de Processamento de Roupa Hospitalar é um segmento do hospital que requer empenho contínuo de todos que ali executam suas atividades, o trabalhador que atua na lavanderia deve ser capacitado para a execução dos serviços no que se refere aos seguintes aspectos:
	Técnicos;
	Operacionais;
	Legais;
	Preventivos e de controle de infecção;
	De segurança e de saúde ocupacional;
	De exposição aos agentes químicos, biólogos e físicos.
	Considerando o exposto o modelo de complementação pela iniciativa privada para o GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE LAVANDERIA HOSPITALAR, motivado por fatores diversos, dentre os quais podemos destacar, atender com eficácia a demanda, é necessário cumprir, no mínimo, com as exigências estabelecidas pelos órgãos de fiscalização e controle e, ainda, com intuito de afastar a possibilidade de custos elevados, lentidão na aquisição de equipamentos, materiais diversos e mão de obra necessária para a execução das atividades inerentes ao objeto.
	Acarretará vantagens para a Administração, considerando os seguintes fatores:
	Manutenção da uniformidade, padrão de higiene, boa apresentação pessoal, prevenção de acidentes e doenças ocupacionais;
	Padronizações e melhores condições de trabalho para os servidores que utilizarão roupas adequadas e em perfeito estado;
	Redução do risco de infecções hospitalares, através de tratamento adequado do enxoval;
	Economicidade na ação, considerando, dentre os critérios socioambientais que deverão ser observados nas aquisições e contratações de obras e serviços para construção/reforma de uma lavanderia padrão hospitalar, o seguinte:
	Economia no consumo de água e energia;
	Disponibilidade de material sempre em perfeito estado e condições de uso;
	No tocante à necessidade de reforma das lavanderias existentes na SES/DF, deve ser considerado que a construção de banheiros específicos, masculino e feminino para área crítica e área não crítica, como os respectivos vestiários, além de todas as adaptações necessárias ao atendimento das normas e exigências da ANVISA, seriam extremamente dificultosas pela necessidade de área física específica para essa atividade, disponibilidade essa que a SES/DF não apresenta atualmente, devido às construções antigas nas quais funcionam a maior parte dos serviços de saúde;
	Economia no que diz respeito à execução de instalações apropriadas para gases especiais, pois se evitaria a aquisição, instalação e manutenção de equipamentos para o fornecimento de vapor necessário à desinfecção do enxoval hospitalar, e com instalações especiais para tubulação de vapor;
	A responsabilidade da geração dos resíduos também é outro fator decisivo para a tomada de decisão de contratação para prestação dos serviços pretendidos, pois o tratamento e destino final desses resíduos serão de responsabilidade da contratada, a qual deverá por força do contrato a ser firmado, a luz da legislação regente (Lei nº 12.305/2010), responsabilizar-se pelos mesmos;
	Manutenção do foco da SES/DF, priorizando a atenção na qualidade de atendimento ao usuário, evitando os possíveis problemas operacionais inerentes à lavanderia;
	A redução dos custos administrativos com várias licitações, bem como dos custos gerenciais de vários contratos, representa mais um ponto positivo desse modelo de contratação. O pacote de serviços, mais equipamentos e enxoval, também, proporciona maior possibilidade de negociação de preços, com a diminuição do valor estimado da licitação e taxa de administração.
	Outras vantagens se relacionam com a absorção das tecnologias modernas e a eficiência dos equipamentos; a garantia da padronização dos serviços; e o gerenciamento da logística de forma centralizada.
	RESULTADO ESPERADO – REESTRUTURA DA REDE E TERCEIRIZAÇÃO DA MÃO DE OBRA
	
	A reestruturação do serviço acarretará vantagens para a Administração, considerando os seguintes fatores:
	Manutenção da uniformidade, padrão de higiene, boa apresentação pessoal, prevenção de acidentes e doenças ocupacionais;
	Padronizações e melhores condições de trabalho para os servidores que utilizarão roupas adequadas e em perfeito estado*;
	Redução do risco de infecções hospitalares, através de tratamento adequado do enxoval*;
	Disponibilidade de material sempre em perfeito estado e condições de uso*;
	Maior controle dos serviços, uma vez que seriam executados em dependências próprias;
	Menor custo de logística.
	Será uma contratação executada para o hospital e dentro do hospital, da construção ao processo final, posto que é um serviço de assistência e apoio mantenedor da saúde do hospital. Essa nova sistemática de gerenciamento e operacionalização integrados da hotelaria e da lavanderia hospitalar garante mais economia e presteza nos serviços.
	- Redução do risco de infecções hospitalares, através de tratamento adequado do enxoval;
	- Economia no que diz respeito à execução de instalações apropriadas para gases especiais, pois se evitaria a aquisição, instalação e manutenção de equipamentos para o fornecimento de vapor necessário à desinfecção do enxoval hospitalar, e com instalações especiais para tubulação de vapor;
	- Tratamento e destino final desses resíduos serão de responsabilidade da contratada, a qual deverá por força do contrato a ser firmado, a luz da legislação regente (Lei nº 12.305/2010), responsabilizar-se pelos mesmos;
	- Padronizações e melhores condições de trabalho para os servidores que utilizarão roupas adequadas e em perfeito estado;
	- Manutenção do foco da SES/DF, priorizando a atenção na qualidade de atendimento ao usuário, evitando os possíveis problemas operacionais inerentes à lavanderia.
	- Maior controle dos serviços, uma vez que seriam executados em dependências próprias;

