
                                                                                                                 

  

 

 

 

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 010/2012 da Secretaria de Estado 
de Saúde do Rio de Janeiro para administração por Organização Social de Saúde do Hospital 
da Mulher Heloneida Studart. 
 
Prazo contratual: 12 meses, podendo ser prorrogado por igual período em caso de 
concordância das partes. 

 
CARACTERÍSTICAS DA UNIDADE DE SAÚDE 

 
O Hospital da Mulher Heloneida Studart (HMHS) está localizado na Av. Automóvel 

Clube S/N, Vilar dos Teles, São João de Meriti – RJ, inserido na Macrorregião Metropolitana I, 
com população estimada de 3.444.423 habitantes, excluindo a cidade do Rio de Janeiro (fonte: 
IBGE Censo 2010).  

O HMHS estrutura-se com perfil de hospital especializado para atenção de gravidez de 
alto risco com terapia intensiva materna, neonatologia com terapia intensiva neonatal, 
ginecologia de média complexidade, mastologia e acompanhamento da doença trofoblástica 
gestacional, para demanda de internação e ambulatório, referenciada através da Secretaria de 
Estado de Saúde do Estado do Rio de Janeiro (SES/RJ).  

O modelo gerencial proposto, como forma flexível de Administração de gestão 
compartilhada, obedecerá aos princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde – SUS, 
observando as políticas públicas voltadas para a regionalização da saúde, preservando-se a 
missão da SES/RJ e o contido no Contrato. 
 

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 no 
Edital e estipuladas pela Secretaria Municipal de Saúde. 
 
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 conforme as normas 
legais e premissas objetivadas pela Secretaria Estadual do Rio de Janeiro. 
 
Deve-se tomar como premissa a manutenção do Alto padrão de brancura e durabilidade das 
peças de roupa; 
 
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; 
 
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. 

80.000 
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Relatório para 
Contratação de  
Serviços de Locação  
de Enxoval Hospitalar 

Área/Setor Requisitante: 
Direção OS HMTJ 

Unidade: Hospital Estadual da Mãe 
Mesquita, 01 de Fevereiro de 2016. 
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1 – OBJETIVOS 

 
O objetivo deste documento é apresentar a proposta de contratação de serviços de Locação de 
enxoval e higienização de roupas hospitalares, compreendendo a lavagem, desinfecção, passagem, 
acondicionamento e transporte, visando cumprir as metas de qualidade e de quantidade previstas 
no contrato de gestão celebrado.  

2 – FORNECEDORES AVALIADOS 

 
 
O estudo contemplou a avaliação da empresa prestadora de serviços: 
 

• LAVEBRAS 

• MILÊNIO 

• AQUALIMPE  

3 – PARECER TÉCNICO 

 
Serviços de lavagem e higienização de roupas hospitalares, compreendendo a lavagem, desinfecção, 
passagem, acondicionamento e transporte 

4 – DADOS DA EMPRESA VENCEDORA 

 

4.1 - Razão Social: Lavebras Gestão de Têxteis S/A .     

4.2 - Nome fantasia:  

4.3 - Endereço: Rua Ana Procópio de Moraes, nº650  

4.4 - Bairro: Chácara Solar  

4.5 - Cidade: Santana de Parnaíba 

4.6 - Est.: São Paulo  

4.7- CEP: 06528-451 

4.8 - Fone / Fax:  

4.9 - E-mail:  
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4.10 - CNPJ: 06.272.575/0028-60                                                       

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: Serviços de locação e lavanderia. 
 
5.2 - Data de início do contrato: 01 de Fevereiro de 2016 
 
5.3 - Valor mensal a ser pago: De acordo com a demanda. 
 
5.4 - Valor estimado anual do contrato:  -  
 
5.5 - Prazo de contratação: 1 ano 
 
5.6 - Índice de reajuste anual do contrato: IGPM-FGV 
 
5.7 - Local da prestação dos serviços: Hospital Estadual da Mãe 
 
5.8 - Dia e horário da prestação dos serviços: Diário. 
 
5.9 - Utilizará aparelhos/equipamentos da contratada ou contratante (descrever): Utilizará 
equipamentos próprios. 
 
5.10 - Os serviços serão prestados por sócios ou funcionários? Funcionários da contratada 
devidamente habilitados. 

5.11 - Condições/Prazo de pagamento: Pagamento até o dia 10 do mês subseqüente ao  

serviço prestado, mediante o envio da nota fiscal até o dia 25 do mês corrente. 

5.12 - Dados Bancários:  

5.13 - Nome e Nº do Banco: Banco do Brasil  

5.14 - Nome e nº da Agência:                                                     

5.15 - Nº Conta Corrente:  
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Especificações técnicas: Serviços de lavagem e higienização de roupas hospitalares, 
compreendendo a lavagem, desinfecção, passagem, acondicionamento e transporte. 

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 

 

  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) 
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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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