
                                                                                                                

 
 

Praça Natal, nº 55, Bairro Parque Industrial, Município de São José dos Campos, no estado de São Paulo. 
CNPJ 21.583.042/0014-97 

 

 

TERMO DE REFERENCIA DE CONTRATAÇÃO 
 
O objetivo do presente documento é a contratação de empresa para fornecimento de Serviços 
de lavanderia  para atender ao Edital de Chamamento nº 03/SS/2017 da Secretaria de Saúde 
da Prefeitura de São José dos Campos para administração por Organização Social de Saúde 
do Hospital Municipal Clínicas Sul Dr. Ivan da Silva Teixeira. 
 
Prazo contratual: 12 meses, podendo ser prorrogado por igual período em caso de 
concordância das partes. 

 
CARACTERÍSTICAS DA UNIDADE DE SAÚDE 

 
O Hospital Municipal Clínicas Sul Dr. Ivan da Silva Teixeira está localizado na Praça 

Natal, nº 55, Bairro Parque Industrial, Município de São José dos Campos, no estado de São 
Paulo. 

O Hospital de Clínicas Sul estrutura-se com perfil de Hospital de Urgência/Emergência 
em Clínica Geral, Pediatria, Ginecologia e Traumato-Ortopedia, com funcionamento 24 horas, 
ininterruptamente, com profissionais médicos e não médicos 100% SUS. 

 
 

REQUISITOS TÉCNICOS DOS SERVIÇOS  
 

O foco e objetivo principal desta atividade é o comprometimento e desenvolvimento dos 
serviços de Higienização de Roupas Hospitalares de acordo com o regimento interno da 
unidade, bem com suas normas e procedimentos; além de atender a demanda prevista e 
estipulada em Edital. 
 

A Contratada deve promover o recolhimento da roupa suja e entrega da roupa limpa, 
utilizando veículos apropriados e distintos para operações de recolhimento; 
 

Paramentar com equipamentos de proteção individual (EPI) todos seus colaboradores, 
notadamente o profissional deve recolher as roupas sujas da unidade conforme rotina definida 
pelo CCIH da mesma. 
 

A total execução dos serviços, compreendendo: fornecimento da mão-de-obra, os 
materiais, utensílios e equipamentos necessários à lavagem, desinfecção, higienização, 
recuperação e a passagem da roupa serão por conta da empresa CONTRATADA; 
 

A execução dos serviços com a realização do ciclo completo de higienização e a 
utilização exclusiva de produtos de primeira qualidade com registro na Secretaria de Vigilância 
Sanitária do Ministério da Saúde, garantido perfeita higienização e desinfecção; 
 

Alto padrão de brancura e durabilidade das peças de roupa, devido ao alvejamento a 
base de perborato de sódio ou peróxido de hidrogênio, que não agridem a fibra de algodão 
preservando a vida útil dos tecidos; 
 

A revisão das roupas, com a realização do conserto da roupa danificada, tais como: 
costura e reposição de aviamentos originais deve ser respeitada e ofertada às unidades; 
 

Selagem das roupas em embalagens transparentes e de alta resistência; 
 

A apresentação de seus coletores e entregadores dentro dos horários acordados, 
limpos, uniformizados, equipamentos de segurança e portando crachá de identificação, com os 
quais deverão se apresentar para o trabalho e permanecer durante a prestação do serviço; 
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Submeter à aprovação do CONTRATANTE, qualquer mudança a ser introduzida na 
rotina da prestação dos serviços. O CONTRATANTE deverá formalizar por escrito sua 
concordância. 
 

Disponibilizar às unidades uma Balança consignada para informação das medições x 
romaneio (conferência), roupa suja (saída), roupa lima (entrada), com apresentação das 
certificações de calibração das mesmas. 
 

O Transporte deverá ser feito em horário fixado pelas unidades, afim de evitar 
transtornos possíveis com o transporte (plano de ação) e fornecer um serviço seguro e de 
Qualidade a instituição e ao paciente. 
 
 

 
 

 
 
 

OBJETO EstimativaKG 
/ mensal 

Prestação de Serviço de Lavanderia Hospitalar, envolvendo o 
processamento de roupas e tecidos em geral em todas as suas etapas, 
desde sua utilização até seu retorno em ideias condições de reuso, sob 
situações higiênico-sanitárias adequadas. 

13.000 
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Relatório para 
Contratação de Serviço 
de Lavagem 
 de Roupa Hospitalar 

Área/Setor Requisitante: 
Administrativo 

Unidade: Hospital Municipal Clínica Sul Dr. Ivan da Silva 
Teixeira 
São José dos Campos, 16 de dezembro de 2017. 
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1 – OBJETIVOS 

 
O objetivo deste documento é apresentar a proposta de contratação da empresa responsável pelo 
serviço de Lavagem, Higienização, Desinfecção, esterilização, calandragem de roupas hospitalares, 
além da passagem, costura e transporte das mesmas, visando cumprir as metas de qualidade e de 
quantidade previstas no contrato de gestão celebrado.  

2 – FORNECEDORES AVALIADOS 

 
 
O estudo contemplou a avaliação das 3 empresas prestadoras de serviços: 
 

• LAVANDERIA JASMIM; 

• GRUPO CLEAN; 

• TH LAVEX. 

 

3 – PARECER TÉCNICO 

 

4 – DADOS DA EMPRESA VENCEDORA 

 

4.1 - Razão Social: LAVALE S/C LTDA - ME 

4.2 - Nome fantasia: GRUPO CLEAN LAVANDERIAS 

4.3 - Endereço: Rua Moxoto 

4.4 - Bairro: Chácara Reunidas 

4.5 - Cidade: São José dos Campos                                     

4.6 - Est.: São Paulo                       

4.7- CEP: 12.238-320 

4.8 - Fone / Fax:                                               

4.9 - E-mail:  
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4.10 - CNPJ:  05.322.309/0001-11                                                            

4.11 - CPF:                                           

4.12 - RG:   

4.13 - Inscrição Municipal:                                                                       

4.14 - Inscrição Estadual:  

 

5 - DADOS PARA ELABORAÇÃO DO CONTRATO 
 

 
5.1 - Objeto do contrato: Serviço de Lavagem de Roupa Hospitalar, compreendendo a coleta, 
higienização, esterilização, desinfecção, calandragem, passagem, costura e transporte de roupas das 
unidades. 
 
5.2 - Data de início do contrato 16 de dezembro de 2017. 
 
5.3 - Valor mensal a ser pago: R$2,70 por quilograma de roupa SUJA a ser pago até o 10º dia útil do 
mês subsequente aos serviços prestados. 
 
5.4 - Valor estimado anual do contrato:  
 
5.5 - Prazo de contratação: 1 ano. 
 
5.6 - Índice de reajuste anual do contrato: Será aplicado como índice o IGP-M e/ou 
INCTF/DECOPE/NTC dentro da periodicidade prevista. 
 
5.7 - Local da prestação dos serviços: Hospital Municipal Clínica Sul Dr. Ivan da Silva Teixeira 
 
5.8 - Dia e horário da prestação dos serviços: Coleta diária, de segunda a domingo em horário 
comercial. 
 
5.9 - Utilizará aparelhos/equipamentos da contratada ou contratante (descrever): A contratada 
utilizará aparelhos e produtos próprios para lavagem e nos demais processos de higienização das 
roupas, além de paramentar seus funcionários com EPI o profissional que recolhe as roupas sujas, 
ficando a Contratante responsável somente pelo recolhimento e entrega da roupa suja. 
 
5.10 - Os serviços serão prestados por sócios ou funcionários? Funcionários devidamente 
uniformizados da  contratada com proteção individual fornecida pela mesma. 
 
5.11 - Condições/Prazo de pagamento: R$2,70 por quilograma de roupa SUJA a ser pago  
até o 10º dia útil do mês subsequente aos serviços prestados mediante apresentação, no ultimo 
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dia de cada mês da nota fiscal acompanhada do relatório de detalhamento das quantidades 
diárias e mensais (mapa e peso) devidamente assinados pelos responsáveis das unidades. 

5.12 - Dados Bancários:  

5.13 - Nome e Nº do Banco 

5.14 - Nome e nº da Agência:                                                                         

5.15 - Nº Conta Corrente:  

 
Especificações técnicas: Para a lavagem e desinfecção serão usadas dependências próprias da 
Contratada, nos procedimentos de higienização a mesma obriga-se a utilizar produtos de primeira 
qualidade, possuindo registo na Agencia Nacional de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde. A 
lavagem terá tratamento técnico especifico, vedado o uso de produtos químicos corrosivos. O 
procedimento de higienização e desinfecção serão realizados simultaneamente, utilizando agua fria 
e/ou agua quente ou vapor. As roupas serão processadas, separadas e acondicionadas em 
embalagem plástica transparente resistente, fechada por meio de sistema de selagem. 

Referências e Hospitais em que atua:  

Outras informações: 

 
Documentos: 
 

• Cédula de Identidade, CPF e Comprovante de residência dos Representantes Legais; 

• Inscrição nos órgãos de classe (responsável técnico e legal) - CRM / CRF / CRO / CRA / entre 
outros; 

• Contrato social e última alteração; 

• Certidão Negativa de Pedido de Falência e Concordata; 

• Inscrição no CNPJ; 

• Certidão Conjunta Receita Federal e Dívida Ativa da União; 

• Certidão Negativa do FGTS (FGTS); 

• Certidão Negativa do INSS (CND); 

• Licença de Funcionamento; 

• Alvará de Vigilância Sanitária (quando aplicável); 

• Autorização ANVISA (quando aplicável); 

• Inscrição nos órgãos públicos (quando aplicável); 

• Outros documentos exigidos pela área contratante (elencar quais); 

• Outros documentos exigidos pela área contratante (elencar quais). 
 

 

6 - QUALIFICAÇÃO DOCUMENTAL PARA FORNECEDORES 
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  LISTA DE DOCUMENTOS PARA EMPRESA VENCEDORA  

1 
Cédula de Identidade, CPF e Comprovante de residência dos Representantes 
Legais 

2 
Inscrição nos órgãos de classe (responsável técnico e legal) - CRM / CRF / CRO / 
CRA / Entre outros 

3 Contrato social e última alteração 

4 Certidão Negativa de Pedido de Falência e Concordata 

5 Inscrição no CNPJ  

6 Certidão Conjunta Receita Federal e Dívida Ativa da União 

7 Certidão Negativa do FGTS (FGTS) 

8 Certidão Negativa do INSS (CND) 

9 Licença de Funcionamento 

10 Alvará de Vigilância Sanitária (quando aplicável) 

11 Autorização ANVISA (quando aplicável) 

12 Inscrição nos órgãos públicos (quando aplicável) 
13 Outros documentos exigidos pela área contratante (elencar quais) 

 
 

7 - ALTERAÇÕES CONTRATUAIS (ADENDOS, ADITIVOS, ANEXOS, REAJUSTES) 

 
Folha de rosto ou e-mail da gerência ou pessoa designada (com a gerência em cópia) explicitando:  
 

� Nome da empresa e CNPJ; 

� Data de inicio da alteração; 

� Valor mensal do contrato; 

� Índice de reajuste utilizado; 

� Detalhamento da cláusula (texto da mesma) a ser alterada 

� Motivo da alteração:  

a. Reajuste (informar o motivo do reajuste, por exemplo, aniversário do contrato, dissídio ou 

negociação entre as partes); 

b. Modificação das bases contratuais (especificar acerca das alterações). 
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Itens Modelo Tipo Cor Tecido Tamanho Quantidade

Conjunto de lençóis e travessas (Lençol Comum 150 fios)Cama 1,60 x 2,50 Branco 50/50/Alg/Pol Único 270

Toalha Banho 1,50 x 0,72 Branco 84/16/Alg/Pol Único 200

Cobertor Adulto 1,80 x 2,20 Xadrez 100% acrílico Único 130

VENCEDOR

Grupo Clean Hop Lav Lavanderia Jasmim ECOWASH Grupo Clean

Nome Dennis Arruda Veronica Rodolfo Arruda Luis Gustavo Dennis Arruda

Telefone
(12)97407-9520 

(11)95886-9998
(11) 5852-6188

(12)3645-2735 

(12)98175-0126

3281-3309                 

9680-2499

(12)97407-9520 

(11)95886-9998

Status
Proposta recebida 

em 04/03/2018
DECLINOU

Proposta recebida 

em 11/05/2018
DECLINOU

Proposta recebida 

em 04/03/2018

4,20R$                  -R$                   4,30R$                        -R$                             4,20R$                      

HOSPITAL MUNICIPAL CLÍNICAS SUL

HMTJ

Proposta 

EM
P

R
ES

A
S

Cotação de Serviço de locação de enxoval

Descrição

OBS.: Já possuímos 120 conjuntos e lençóis e travessas (1.426Kg/mês), total de conjunto de lençóis e travessas a serem lavados serão de 390.



15/05/2018 Locamail :: RES: Orçamento para locação de enxoval

https://webmail-seguro.com.br/hmtjrj.org.br/v2/?_task=mail&_action=print&_uid=1276&_mbox=INBOX&_safe=1&_extwin=1 1/2

Assunto: RES: Orçamento para locação de enxoval
De Contato ECOWASH <contato@ecowashlavanderia.com.br>
Para: <geisianyanastacio@hmtjrj.org.br>
Data 15/05/2018 11:24

Obrigado, mas não atendemos essa região.
 
A�.
 
 

 
 
 
De: geisianyanastacio@hmtjrj.org.br [mailto:geisianyanastacio@hmtjrj.org.br]  
Enviada em: terça-feira, 15 de maio de 2018 09:15 
Para: contato@ecowashlavanderia.com.br 
Assunto: Re: Orçamento para locação de enxoval
 

Prezados, 

Não recebemos nenhuma resposta sobre no solicitação, sua empresa tem interesse nessa parceria?

att

---

 

Em 10/05/2018 16:41, geisianyanastacio@hmtjrj.org.br escreveu:

 

Prezados(as)

Somos uma OSS - Organização Social de Saúde que atualmente administra o Hospital de Clínicas Sul em São José dos
Campos, e é por meio desse que solicitamos orçamento para os itens abaixo, orçamento para uma possível contratação de 12
meses, o enxoval será entregue no endereço Praça Natal, n°55, Bairro: Parque Industrial, CEP: 12.235-621, São José
dos Campos - SP . 

Itens Modelo Tipo Cor Tecido Tamanho Quantidade
Lençol Comum 150 fios Cama 1,60 x 2,50 Branco 50/50/Alg/Pol Único 390
Fronha Comum 150 fios Padrão 0,70 x 0,50 Branco 50/50/Alg/Pol Único 150

Toalha Banho 1,50 x 0,72 Branco 84/16/Alg/Pol Único 200
Cobertor Adulto 1,80 x 2,20 Xadrez 100% acrílico Único 130

 

Desde de já agradeço a atenção.

No aguardo pelo orçamento.

att

--



15/05/2018 Locamail :: RES: Orçamento para locação de enxoval

https://webmail-seguro.com.br/hmtjrj.org.br/v2/?_task=mail&_action=print&_uid=1276&_mbox=INBOX&_safe=1&_extwin=1 2/2

 

 

Livre de vírus. www.avg.com.

 



17/05/2018 Locamail :: RES: RES: Orçamento para locação de enxoval

https://webmail-seguro.com.br/hmtjrj.org.br/v2/?_task=mail&_framed=1&_action=print&_uid=1314&_mbox=INBOX&_extwin=1 1/2

Assunto: RES: RES: Orçamento para locação de enxoval
De <veronica@grupohosplav.com.br>
Para: <geisianyanastacio@hmtjrj.org.br>
Cc: 'SAC - Grupo HOSPLAV' <sac@grupohosplav.com.br>
Data 17/05/2018 12:06
Prioridade Mais alta

Bom Dia!
 
 
Tudo bem?
 
 
Neste momento não conseguirei atende-la, devido a logís�ca.
 
O custo ficará muito alto para você, onde hoje não estou mais atendendo alguns cliente em São José dos Campos.
 
 
Atenciosamente,
 
 
Verônica
11 5852 6188
 
De: geisianyanastacio@hmtjrj.org.br [mailto:geisianyanastacio@hmtjrj.org.br]  
Enviada em: terça-feira, 15 de maio de 2018 09:14 
Para: veronica@grupohosplav.com.br 
Assunto: Re: RES: Orçamento para locação de enxoval
 

Prezada Verônica, 

Alguma posição sobre a proposta?

att

---

 

Em 11/05/2018 13:58, geisianyanastacio@hmtjrj.org.br escreveu:

Prezada Verônica,

Segue abaixo resposta ao questionamentos. Vale destacar que já possuímos os serviços de higienização, e gostaríamos apenas
do orçamento para possível locação de enxoval.

 

Razão Social: Hospital e Maternidade Therezinha de Jesus

 

Total de peças:

 - Lençóis e Travessas: 270 cada;

- Toalhas:                   200 unidades;

- Cobertores:              120 unidades;

 

Peso médio total mês é de 1.500kg.

Reformas por conta do fornecedor.

Evasão só pagamos depois de 10%;



17/05/2018 Locamail :: RES: RES: Orçamento para locação de enxoval

https://webmail-seguro.com.br/hmtjrj.org.br/v2/?_task=mail&_framed=1&_action=print&_uid=1314&_mbox=INBOX&_extwin=1 2/2

Relave não pagamos.

 

 

---

 

Em 11/05/2018 09:04, veronica@grupohosplav.com.br escreveu:

Bom Dia!
 
 
Poderia nos passar o nome da OS e também essa quan�dade seria a total a ser entregue e qual a frequência de coleta e entrega e a média de
peso diária para que possamos encaminhar o orçamento de lavagem e locação de enxoval.
 
 
Atenciosamente,
 
 
Verônica
11 5852 6188
 
De: geisianyanastacio@hmtjrj.org.br [mailto:geisianyanastacio@hmtjrj.org.br]  
Enviada em: quinta-feira, 10 de maio de 2018 16:40 
Para: veronica@grupohosplav.com.br 
Assunto: Orçamento para locação de enxoval
 

Prezada Verônica

Somos uma OSS - Organização Social de Saúde que atualmente administra o Hospital de Clínicas Sul em São José dos
Campos, e é por meio desse que solicitamos orçamento para os itens abaixo, orçamento para uma possível contratação de 12
meses, o enxoval será entregue no endereço Praça Natal, n°55, Bairro: Parque Industrial, CEP: 12.235-621, São José
dos Campos - SP . 

Itens Modelo Tipo Cor Tecido Tamanho Quantidade
Lençol Comum 150 fios Cama 1,60 x 2,50 Branco 50/50/Alg/Pol Único 390
Fronha Comum 150 fios Padrão 0,70 x 0,50 Branco 50/50/Alg/Pol Único 150

Toalha Banho 1,50 x 0,72 Branco 84/16/Alg/Pol Único 200
Cobertor Adulto 1,80 x 2,20 Xadrez 100% acrílico Único 130

 

Desde de já agradeço a atenção.

No aguardo pelo orçamento.

att

--
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São José dos Campos, 27 de Maio de 2018. 
 
 
À 
HMTJ  
A/C 
Sr. Leandro Bonoto.  

REF: PROPOSTA  SERVIÇOS DE LAVANDERIA HOSPITALAR LOCAÇÃO 

 45/2018 

 
 

Um parceiro de confiança no seu caminho 
 
Possuímos uma equipe de colaboradores dispostos a trabalhar junto com sua empresa, 
transformando suas necessidades em nossa rotina diária de trabalho. 
Temos como objetivo a qualidade dos serviços que prestamos, procurando desta forma repassar 
segurança e confiabilidade aos nossos clientes, dando a certeza de que estão contratando uma 
empresa interessada em satisfazer suas necessidades e expectativas. 
Com um atendimento qualificado e personalizado visando exclusivamente a realização de seus 
interesses. 

 
Filosofia de Parceria 
 
Em conjunto com os nossos parceiros temos como missão valorizar e oferecer soluções a nossos 
clientes, com o objetivo de aumentar a rentabilidade de seu negócio. Para isso dispomos de um 
leque de soluções prontas a serem ajustadas às necessidades de nossos parceiros. 

 
Qualidade 
 
O Grupo Clean possui manuais de rotinas, controles, análise laboratorial, teste de resistência, 
processos automatizados, cronogramas, fluxograma e plano de contingência atendendo assim 
todas as normas exigidas pela ANVISA. Um compromisso de peso para quem decide levar 
qualidade realmente a sério. 
 
Processos 

Nossos processos de lavagem estão dimensionados de modo alcançar maior durabilidade possível 
do enxoval.Variáveis como: Tipo de roupa, quantidade por processo, grau de sujidade são 
extremamente consideradas, pois influenciam diretamente na qualidade e durabilidade do 
enxoval. 

Nossos processos estão dimensionados a lote de 30, 50, 70 e 100 kg garantindo assim menor 
esforço mecânico, menor tensão exercida sob as fibras, e eficiência no processo de lavagem. 
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Custos  

O fator preço na prestação de serviços, não deve ser analisado isoladamente, problemas todos temos, mas 
a maneira e o envolvimento em resolve-los nos torna melhor ou pior, nossa metodologia não consiste em 
ter o menor custo, mas sim um custo compatível com o serviço que prestamos, 

 

Valores Higienização 

TIPO VALOR 

LOCAÇÃO 4,20 

 

Dimensionamento Hospital Clinica Sul – Base de 39 leitos  

Especificação Anexo "A" 

Itens Modelo Tipo  Cor Tecido Tamanho Quantidade 

Lençól Comum 150 fios Cama 1,60 x 2,50 Branco 50/50/Alg/Pol Único 390 

Toalha  Banho 1,50 x 0,72 Branco 84/16/Alg/Pol Único 200 

Cobertor  Adulto 1,80 x 2,20 Xadrez 100% acrílico Único 130 

 

 

 

Condições gerais: 
 
Contrato 24 Meses; 
Material embalado conforme a necessidade do cliente; 
Fornecimento de material de acordo com dimensionamento; 
Itens identificados com etiquetas personalizadas; 
Proposta valida por 30 dias; 
 
 
Atenciosamente 
 
Dennis Arruda 
Consultor Comercial 
(12) 97407-9520 
(11) 9 5886-9998 



 

Lavanderia Jasmim CNPJ: 09.410.909/0001-92 
Av. Prof. Manoel César Ribeiro, 3980 - Pindamonhangaba - SP. 

Tel.: (12) 3645 2735 /98175 0126 

www.lavanderiajasmim.com.br 

  

 
Pindamonhangaba, 11 de maio de 2018. 
 
Cliente: Hospital Clinica Sul 
A/C Sra. Geisiany 
 
Bem vindo à Lavanderia Jasmim, segue Proposta de Prestação de Serviço com locação de 
enxoval: 
 

Descrição  Valor por Kilo 
Avental R$ 4,30 
Calça R$ 4,30 
Camisa R$ 4,30 
Camisola R$ 4,30 
Campo Cirúrgico R$ 4,30 
Cobertor R$ 4,30 
Colcha R$ 4,30 
Colchão  R$ 4,30 
Conforto Medico R$ 4,30 
Compressa R$ 4,30 
Edredom R$ 4,30 
Fronha R$ 4,30 
Jaleco R$ 4,30 
Lençol R$ 4,30 
Mascara  R$ 4,30 
Mop R$ 4,30 
Toalha de Banho R$ 4,30 
Toalha de Piso R$ 4,30 
Toalha de Rosto R$ 4,30 
Travesseiro R$ 4,30 

 
Condição de Pagamento: Todo dia 10 de cada mês. 
Prazo de Retirada e Entrega: 24 horas.  
 
À disposição para quaisquer esclarecimentos que se façam necessários. 
 
Atenciosamente, 
 
 
Rodolfo Arruda – Sócio Fundador 
Tel. (12) 3645.2735 / 981750126 










