
PREGÃO PRESENCIAL Nº 07/2022
PROCESSO Nº 140/21
OBJETO:  PRESTAÇÃO  DE  SERVIÇOS  DE  LAVANDERIA  HOSPITALAR  NAS
DEPENDÊNCIAS DO HOSPITAL REGIONAL DR. LEOPOLDO BEVILACQUA.

Resposta ao pedido de esclarecimento apresentado por empresa interessada em participar da
licitação em epígrafe.

Questionamentos:

• Existe uma quantidade pré estabelecida de BALANÇAS, CARROS DE COLETA interna,
(container,  gaiola,  prateleira)  e  SACOS  HAMPER  a  serem  disponibilizados?  A
CONTRATADA deve dimensionar ou não é necessário o fornecimento dos mesmos? 

• Qual o número de leitos atendidos pelas unidades?

• É necessária a embalagem do enxoval em KITs? 

• Se sim, poderia descrever o kit?

Respostas da área técnica requisitante dos serviços:

• No item 03 - Obrigações e Responsabilidades da Contratada, em seus subitens 3.5 e
3.16  informa  que  a  empresa  contratada  deverá  fornecer  todos  os  materiais  e
equipamentos  necessários  a  execução  do  objeto,  salvo  os  que  já  estão  sendo
disponibilizados no Anexo X - Minuta de Termo de Permissão de uso - Bens móveis e
imóveis. Porém, pela experiência será necessário, no mínimo 01 balança digital de
200 kg, 08 gaiolas med. aprox. 1,77 m de altura e 0,80 m de largura; 06 carrinhos de
alumínio med. aprox. 1,04 m de comprimento, 0,69 m de largura e 0,68 m de altura
e 03 carrinhos de "plástico" med. aprox. 1,15 m de comprimento, 0,74 m de altura e
0,83 m de largura,  no término do contrato a contratada retirará o que é de sua
propriedade.

• No item 3.30 - Obrigações e Responsabilidades da Contratada, está bem esclarecido
no que se refere aos sacos de hamper, como também no Item 5.13 das obrigações do
HRLB/CONSAÚDE.

• O HRLB/CONSAÚDE possui 232 leitos operacionais e complementares.

• A embalagem refere-se a individualização de um kit com lençol, toalha e camisola por
leito, e o equipamento e insumos necessários são de responsabilidade da contratada,
estando de fora o enxoval.

Pariquera-Açu, 25 de fevereiro de 2022.
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