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INSTITUTO DE GESTÃO ESTRATÉGICA DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL - IGESDF 

EXTRATO DO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 023/2018 - SES/DF 

PROCESSO SEI 04016-00025692/2020-32 

 

Contratante: INSTITUTO DE GESTÃO ESTRATÉGICA DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL – 

IGESDF. 

CNPJ: 28.481.233/0001-72. 

Contratada: LAVEBRAS GESTÃO TEXTÉIS S.A. 

CNPJ: 06.272.575/0028-60 

Objeto: Acréscimo contratual para atender as demandas das 6 (seis) UPA’s que estão sob 

administração do IGESDF, prorrogação, por mais 12 (doze) meses, a contar de 06/04/2020, 

do Contrato nº 023/2018 – SES/DF, o qual tem por objeto a prestação de serviços de 

lavanderia hospitalar por empresa especializada, com locação de enxoval, código BR 19542, 

de forma a fornecer enxoval hospitalar devidamente processado, higienicamente limpo, livre 

da quantidade de microrganismos patogênicos que possam causar doenças. Inclui-se ainda 

no objeto do presente contrato a disponibilização de balanças, carrinhos para transporte, 

seladoras, sacos plásticos para embalagem das roupas limpas, dentre outros instrumentos 

que se fizerem necessários para a consecução do objeto, bem como a disponibilização de 

mão de obra para compor a força de trabalho responsável por executar atividades na área 

limpa e suja da lavanderia do Hospital Regional de Santa Maria - HRSM (coleta, recebimento, 

distribuição e entrega de roupa) e nos andares do HRSM (distribuição e controle do enxoval). 
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Inclusão do item 8.2 na Cláusula Oitava do Contrato 023/2018 SES/DF e Inclusão das 

Cláusulas de “Fraude e Corrupção” e “Sigilo e Confidencialidade” ao Contrato 023/2018. 

Fundamento Legal: Lei nº 6.270, de 30 de janeiro de 2019, Decreto n.º 39.674, de 20 de 

fevereiro de 2019, Regulamento Próprio de Compras e Contratações do IGESDF.  

Vigência: 06/04/2020 a 06/01/2021 

Valor do acréscimo e prorrogação: R$ 1.085.760,00 (hum milhão e oitenta e cinco mil, 

setecentos e sessenta reais).  

Valor Total do Contrato após acréscimo: R$ 7.812.795,99 (sete milhões, oitocentos e doze 

mil, setecentos e noventa e cinco reais e noventa e nove centavos). 

Valor Mensal do Contrato após acréscimo: R$ 651.066,33 (seiscentos e cinquenta e um mil 

e sessenta e seis reais e trinta e três centavos). 

Data de Assinatura: 06/04/2020. 


