
 

  

CONVOCAÇÃO PARA ASSINATURA DE CONTRATO 

PROCESSO Nº 092/2016 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2017 
OBJETO:  Contratação  de  empresa  especializada  para  prestação  de  serviços  de  lavanderia
hospitalar nas dependências do Hospital Regional “Dr. Leopoldo Bevilacqua”. 

Conforme  item  XI,  subitem  2  do  Edital,  fica  convocado  o  representante  legal  da  empresa
LAVEBRAS GESTÃO DE TÊXTEIS S/A. para no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos, contados da
data  desta  CONVOCAÇÃO,  prestar  Garantia  de  Execução  do  Contrato  e  comparecer,  mediante
agendamento, no Serviço de Suprimento do CONSAÚDE, à Rua Pedro Bonne, 508, centro, Pariquera-
Açu – SP, telefone 13 – 3856 9704, para proceder à assinatura do instrumento contratual,  conforme
previsto no item XIII do Edital, bem como, apresentar os seguintes documentos:

I) comprovação de disponibilidade de lavanderia Hospitalar, própria ou contratada, para processamento
das roupas, caso a lavanderia do CONSAÚDE venha a apresentar algum problema que impossibilite a
sua utilização, conforme mencionado no item 3.4 do Memorial Descritivo, (anexo XI do Edital);

II) Listagem de seus fornecedores, produtos e marcas utilizadas, com as respectivas Fichas Técnicas,
(item 2.11 do Memorial Descritivo);

III) Manual de Procedimentos da lavanderia, contendo todas as rotinas operacionais identificadas abaixo:
(item 2.12 do Memorial Descritivo)

a) Organograma da Empresa; Quadro de pessoal, qualificação, atribuição e jornada de trabalho;

b) Procedimento Operacional Padrão (POP) da lavanderia, que deverá ser revisado e aprovado pela
CCIH do HRLB/Consaúde;

c) Fluxograma da roupa na lavanderia;

d) Descrição de uniformes;

e) Descrição de EPIs;

f)  Descrição dos  procedimentos  da  empresa em relação à  saúde dos  seus funcionários,  tais  como:
programa médico de prevenção, vacinação, orientação, tratamentos, etc.;

g) Conteúdo programático do programa de desenvolvimento de capacitação profissional;

h) Tempo aplicado no processamento das roupas;

i) Descrição das rotinas de limpeza da lavanderia, bem como, a frequência com que ocorrerá o evento;

j) Descrição, passo a passo, dos processos de lavagem, para cada tipo de roupa e grau de sujidade. 

 
Pariquera-Açu, 15 de março de 2017.

JOSÉ ANTONIO ANTOSCZEZEM 
Diretor Superintendente - CONSAÚDE


