OBJETIVO E ABRANGÊNCIA
O objetivo do presente documento é a contratação de empresa para fornecimento de
Serviços de Lavanderia para atender a Upa de Nova Serrana (Unidade de Pronto
Atendimento – Antônio José dos Santos).
Trata-se de Unidade de Pronto Atendimento, em uma área de 1.090 m2, dividida em
01 andar, sendo 4.454,75 m2 de área construída, localizada à Rua Padre José Luís,
440, São Marcos, Nova Serrana - MG, CNES 2.160.137. Foi habilitada em custeio pelo
Ministério da Saúde pela Portaria MS nº 3.058/2012, como Porte I e qualificada
conforme Portaria MS nº 173 de 6 de fevereiro de 2013, requalificada pela Portaria MS
nº 1.472, de 13 de junho de 2017, na opção de custeio III e aguarda alteração para
tipologia V, em observância à Portaria MS nº 10, de 03 de janeiro de 2017.
REQUISITOS TÉCNICOS SERVIÇO DE LAVANDERIA
A CONTRATADA se compromete a desenvolver os serviços de Higienização de
Roupas Hospitalares de acordo com o regimento interno do CONTRATANTE, bem
com suas normas e procedimentos; além de atender a demanda prevista em Edital.
Recolhimento da roupa suja e entrega da roupa limpa, utilizará veículos apropriados e
distintos para operações de recolhimento;
Paramentar com equipamentos de proteção individual (EPI) todos seus funcionários,
notadamente o profissional que recolhe as roupas sujas do CONTRATANTE conforme
rotina definida pelo CCIH da CONTRATANTE.
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 peroxido 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;
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
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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 à CONTRATANTE uma Balança consignada: nas unidades 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 na parte da manhã pela
CONTRATANTE, afim de evitar transtornos possíveis com o transporte (plano de
ação).
REQUISITOS CONTRATUAIS SERVIÇO DE LAVANDERIA
Executar integralmente os serviços por intermédio de seus funcionários contratados,
sendo irrelevantes para as contratantes as características pessoais dos mesmos,
devendo, contudo ser habilitados para tal fim.
Responder por toda a direção técnica, supervisão, mão-de-obra direta e indireta dos
serviços prestados;
Respeitar e fazer com que seu pessoal respeite as disciplinas, regulamentos e normas
da CONTRATANTE, em seu vigor;
Responder por quaisquer danos diretos ou prejuízos que causar à CONTRATANTE,
por ação ou omissão culposa de seus empregados, em decorrência da execução do
presente Contrato;
Manter a CONTRATANTE a salvo de quaisquer queixas, reivindicações ou
reclamações de seus empregados elou prepostos elou terceiros, em decorrência do
cumprimento do presente Contrato;
Refazer todo e qualquer serviço reprovado pela fiscalização da CONTRATANTE, sem
quaisquer ônus para a mesma, em decorrência de execução irregular, arcando com
todos os custos envolvidos;
Não divulgar nem fornecer dados ou informações referentes aos serviços realizados a
menos que expressamente autorizada, por escrito, pela Diretoria da Contratante;
Arcar com quaisquer despesas relacionadas com prêmios de seguros efetuados para
proteção de seu pessoal e de seus bens vinculados ao presente Contrato e de
responsabilidade perante terceiros, em observância à legislação em vigor;
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Atender, pontualmente, aos encargos decorrentes das leis trabalhistas e
previdenciárias, bem como pagar quaisquer adicionais que sejam ou venham a ser
devidos ao seu pessoal;
Apresentar, mensal e juntamente com as faturas/notas fiscais para o setor competente
da Contratante, cópia da folha de pagamento e das Guias de Recolhimento de FGTS,
INSS e SEFIP, devidamente quitadas;
Efetuar os devidos pagamentos a seus sócios prestadores de serviços, funcionários,
prepostos ou prestadores de serviços envolvidos na execução direta ou indireta do
objeto do presente instrumento, bem como efetuar pontualmente os recolhimentos de
ordem fiscal, trabalhista, previdenciária e demais decorrentes de imposição legal,
facultando ao CONTRATANTE a retenção dos valores devidos por ocasião do
presente contrato, até que sejam regularizadas as pendências da CONTRATADA
podendo, ainda, rescindir imediatamente, o presente instrumento em decorrência da
não regularização;
Solicitar na primeira oportunidade a exclusão do CONTRATANTE de qualquer 'lide em
qualquer instância administrativa ou judicial na qual se veja o mesmo esteja envolvido
em decorrência da não regularização;
Fornecer, sempre que solicitado, dados atualizados e pertinentes aos empregados,
utilizados na execução dos serviços objeto do presente Instrumento Contratual;
Providenciar, periodicamente e, sem nenhum ônus à CONTRATANTE, o treinamento
e/ou reciclagem de seu pessoal;
Responder pelos encargos e despesas de transporte do pessoal envolvido na
prestação dos serviços contratados;
Providenciar, às suas custas, exames médicos admissionais e periódicos do pessoal
vinculado ao objeto da presente contratação, fornecendo à fiscalização da
CONTRATANTE; sempre que esta julgar necessário, cópia do resultado desses
exames elou Carteira de Saúde atualizada;
Providenciar a substituição, dentro de 48 (quarenta e oito) horas, de qualquer
empregado seu, cuja permanência nos serviços contratados seja considerada
prejudicial à segurança, qualidade elou ao bom andamento dos serviços pela
fiscalização da CONTRATANTE, sem nenhum ônus à mesma;
Providenciar a substituição de seus empregados envolvidos na prestação dos serviços
em períodos correspondentes a férias licença maternidade/paternidade, enfermidades,
desta forma não permitindo que haja a interrupção dos serviços e o consequente
prejuízo ao bom andamento dos mesmos;
Manter um representante credenciado em condições de agilizar todo o apoio que se
faça necessário à execução dos serviços, tais como: solução de problemas
administrativos, apoio técnico e material;
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Manter limpo e arrumado o local e os equipamentos, durante e após a execução dos
serviços, tendo o cuidado necessário para não permitir que áreas sejam ocupadas por
materiais ociosos recompondo os locais danificados quando do término dos serviços;
Reconhecer expressamente, para todos os fins e efeitos legais, não existir entre a
Contratada e seus funcionários e/ou prepostos e a CONTRATANTE, qualquer vínculo
de subordinação ou de natureza empregatícia ou previdenciária, devendo a
Contratada responsabilizar-se por todos os encargos trabalhistas, previdenciários e
fundiários, além dos benefícios diretos ou indiretos aos seus funcionários e/ou
prepostos decorrentes da prestação dos serviços aqui contratados;
Fornecer todos os equipamentos de trabalho necessários, permanecendo sob sua
inteira responsabilidade a imediata reposição em caso de eventuais quebras e/ou
defeitos decorrentes de utilização.
Havendo a rescisão, interrupção ou cancelamento do contrato de gestão celebrado
entre a entidade e o Município de Nova Serrana/MG , antes do prazo nele previsto, o
presente contrato estará automaticamente rescindido com a OSS HMTJ sem
quaisquer ônus, multas ou aviso prévio para as partes, ficando a cargo da empresa
Contratada a obrigatoriedade da continuidade de prestação serviços junto ao
Município de Nova Serrana.
OBJETO
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 higiênicosanitárias adequadas.

EstimativaKG /
mensal
1.000

CONCLUSÕES SERVIÇO DE LAVANDERIA E ENXOVAL
Para apuração dos valores a serem considerados na proposta financeira, foi
realizada tomada de preço no mercado local e levada em consideração os
quantitativos informados no edital.
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Área/Setor Requisitante:
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1 – OBJETIVOS
O objetivo deste documento é apresentar a proposta de contratação de 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 de 05 empresas prestadoras de serviços:
•
•
•
•
•

CENTRAL LIT
SELF CLEAN
QUALITY LAVANDERIA
LAVANDERIA EUNICE
LAVUNICA
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: CENTRAL LIT LAVANDERIA COMERCIAL LTDA
4.2 - Nome fantasia: CENTRAL LIT
4.3 - Endereço: Rua FORTALEZA, Nº 07
4.4 - Bairro: INDUSTRIAL
4.5 - Cidade: NOVA SERRANA
4.6 - Est.: MINAS GERAIS
4.7- CEP: 35.500-198
4.8 - Fone / Fax:
4.9 - E-mail:
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4.10 - CNPJ: 11.537.119/0001-14
4.11 - CPF:
4.12 - RG:
4.13 - Inscrição Municipal:

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: 20/08/2018
5.3 - Valor mensal a ser pago: R$4,35 por quilograma de roupa SUJA a ser pago até o 10º dia
subsequente aos serviços prestados mediante o envio da nota fiscal até o dia 25 do mês
corrente.
5.4 - Valor estimado anual do contrato: Não possui por se tratar de serviço sob demanda.
5.5 - Prazo de contratação: 12 meses
5.6 - Índice de reajuste anual do contrato:
5.7 - Local da prestação dos serviços: UPA Antonio José Dos Santos
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 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 da contratada
devidamente habilitados.
5.11 - Condições/Prazo de pagamento: Para efeito de pagamento mensal a nota fiscal/fatura deverá ser
acompanhada obrigatoriamente do relatório de detalhamento das quantidades diárias mensais.
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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:
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

2

LISTA DE DOCUMENTOS PARA EMPRESA VENCEDORA
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

3

Contrato social e última alteração

1
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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
13

Inscrição nos órgãos públicos (quando aplicável)
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:
Reajuste (informar o motivo do reajuste, por exemplo, aniversário do contrato, dissídio
ou negociação entre as partes);
Modificação das bases contratuais (especificar acerca das alterações).
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Cotação de Serviço de Lavanderia

EMPRESAS

Unidade

Nome
Telefone
Status

Higienização / kg
Valor Mensal
Higienização + Locação
Valor Mensal
BASE ZERO
REALIZADO
RESULTADO

UPA NOVA SERRANA

1000

R$
R$
R$

6.874,00
4.350,00
2.524,00

CENTRAL LIT

SELF CLEAN

QUALITY LAVANDERIA

LAVANDERIA EUNICE

LAVUNICA

KARLA
37 - 988511200
PROPOSTA ENVIADA

ADRIANA
(31) 99935-8448
PROPOSTA ENVIADA
R$
R$
R$
6,70
R$
6.700,00

ANA CLAUDIA
(37)-99122-4565
DECLINOU

DEBORA MARQUES
(31) 3487-2210
DECLINOU
-

DAMIANA SANTOS
(32)3217-7002
DECLINOU
-

R$
R$
R$

4,35
4.350,00

R$

-

R$
R$

-

Proposta Comercial para Prestação de Serviços de Locação de Enxoval Hospitalar
para a UPA de Nova Serrana

20 de julho de 2018
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1.

IDENTIFICAÇÃO

Dados do solicitante:
Prefeitura Municipal de Nova Serrana – CNPJ 18.291.385/0001-59, Situado a Rua:
Messias Augusto da Silva, 263 – Bairro Laranjeiras – Nova Serrana/MG.
Dados do prestador:
Central Lit Lavanderia Comercial LTDA – CNPJ 11.537.119/0001-14, situada a Rua
Fortaleza nº 07, Bairro Industrial – Divinópolis/MG.

2.

OBJETIVO E MOTIVAÇÃO
A proposta se baseia na LOCAÇÃO DE ENXOVAL HOSPITALAR, incluindo a logística. O
processo profissional é compreendido pelas etapas: Lavagem (Umectação, pré lavagem,
alvejamento, acidulação e amaciamento), Secagem, Calandragem e Embalagem na área
limpa.
Proporcionar a profissionalização do serviço de processamento do enxoval, de forma a
garantir o fluxo adequado das roupas, evitando assim o desabastecimento dos setores.
Diante das atuais melhorias no desempenho do hospital, torna-se interessante desenvolver
parcerias harmônicas com empresas terceirizadas.
Nossa política da prestação de serviços parte do princípio de disponibilizar o enxoval limpo
e desinfetado aos nossos clientes em tempo hábil.

3.

SERVIÇOS ADICIONAIS
• Gestão do enxoval;
• Realização do inventário das roupas já em uso;
• Definição da equipe de trabalho da rouparia;
• Elaboração de Fluxograma para rota interna da roupa suja e da roupa limpa;
• Elaboração das rotinas da rouparia após a terceirização do serviço de
processamento do enxoval;
• Definição de processos específicos com o fornecedor de saneantes de forma a
atender as características do enxoval;
• Reparos em roupas danificadas (serviço de costura).

4.

LOGÍSTICA
Frete diário e uma vez ao dia;
O frete é feito em veículo com separação interna da carroceria, evitando a contaminação
cruzada da roupa limpa com a roupa suja.

5.

FLUXOGRAMA
O fluxograma deverá conter a logística interna das roupas sujas, limpas, acondicionamento
e distribuição para os setores.

6.

VANTAGENS

Rua Fortaleza, 07 – Bairro Industrial – Divinópolis/MG
Telefone: (37) 3213-5109
www.centrallit.com.br
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•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

7.

Menor custo comparado com a lavanderia própria;
Profissionalização do serviço de lavanderia hospitalar;
Sistema automatizado para dosagem de saneantes;
Utilização de saneantes com alta concentração de branqueador ótico, mantendo a
brancura original dos tecidos;
Utilizamos umectante inibidor de manchas, detergente enzimático e alvejante
oxigenado que são menos agressivos ao tecido, proporcionando uma durabilidade
maior das peças;
Profissionalização dos serviços de processamento de roupas hospitalares pela
implantação da Norma ISO 9001/2008;
Implantação de tratamento de efluentes e destinação correta dos resíduos de
serviço de saúde;
Atendimento à legislação, uma vez que a Central Lit possui as licenças sanitária e
ambiental;
Melhor qualidade, comodidade e oportunidade de ampliação e melhorias do
hospital, conseqüentemente, segurança e conforto para os pacientes;
Redução do risco de infecção cruzada e melhor controle dos riscos de
contaminação.

INVESTIMENTO

Os serviços mencionados totalizam os valores conforme os intervalos abaixo:
Descrição

Valor
R$4,35/kg

Período contratual Condição escolhida
Esse valor está
12 meses

Locação de enxoval

condicionado à prestação de
serviço de lavanderia no
Hospital São José
(Fundação São Vicente de
Paula) ou seja, enquanto
houver a vigência desse
contrato.

8.

FORMA DE PAGAMENTO
No final de 30 dias de serviços prestados, será enviada a nota fiscal e boleto com prazo de
até 10 (dez) dias para pagamento.

9.

CONDIÇÕES GERAIS
• Os horários de recolhimento e devolução devem ser combinados para o pleno
atendimento.
• As roupas devem ser pesadas diariamente tanto no Hospital quanto na lavanderia.
• O enxoval deve ser todo identificado com o nome do cliente;
• Não haverá alterações de preço enquanto o contrato estiver em vigência;
• O prazo de entrega do total das roupas limpas é de 24 h a partir do recebimento
das roupas sujas;
• A devolução das roupas limpas será feita sempre anterior ao recolhimento das
roupas sujas.

10.

VALIDADE

Rua Fortaleza, 07 – Bairro Industrial – Divinópolis/MG
Telefone: (37) 3213-5109
www.centrallit.com.br
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Esta proposta tem validade de 15 dias corridos, a contar da data de sua apresentação.

11. PREVISÃO DE ATENDIMENTO
Imediato.
12.

APROVAÇÃO
A assinatura deste campo pelo SOLICITANTE formaliza o aceite desta PROPOSTA em
sua íntegra, deixando esta sua total ciência sobre seu conteúdo e autorizando assim, a
realização dos trabalhos aqui descritos.

CONTRATANTE

CONTRATADA

Prefeitura Municipal de Nova Serrana Central Lit Lavanderia Comercial Ltda
CNPJ 11.537.119/0001-14
CNPJ 18.291.385/0001-59
Identificação do Aprovador
Nome:
Cargo:

ANÁLISE
CRÍTICA
DOS
REQUISITOS
Os Requisitos estão definidos?
As Diferenças estão resolvidas?
Temos Capacidade de Atender?
Ações resultantes?
DATA: 20/07/18

Identificação do Aprovador
Nome:
Cargo:

SIM

NÃO

NA

X
X
X
X
ASSINATURA: Original aprovado por Karla Maria /
Diretora

Rua Fortaleza, 07 – Bairro Industrial – Divinópolis/MG
Telefone: (37) 3213-5109
www.centrallit.com.br

11/07/2018

Locamail :: Re: Orçamento para serviços de lavagem e higienização hospitalar

Assunto:

Re: Orçamento para serviços de lavagem e
higienização hospitalar

De

Lavanderia Eunice <lavanderiaeunice@gmail.com>

Para:

<geisianyanastacio@hmtjrj.org.br>

Data

11/07/2018 10:35

Prezada Geisiany, bom dia!
Agradecemos o interesse em se tornar nossa parceira!
No momento, infelizmente não temos rota para a cidade de Nova Serrana e região.
Esperamos futuramente poder atendê-la!
Cordialmente,

Débora Marques
Gestora de Rh e contratos

Tel: 3487-2210
lavanderiaeunice@gmail.com
CONHEÇA NOSSO SITE: www.lavanderiaeunice.com.br

Em 11 de julho de 2018 09:07, <geisianyanastacio@hmtjrj.org.br> escreveu:

Prezada Débora,

Conforme contato telefônico, somos a OSS - Organização Social de Saúde que administrará a UPA de
Nova Serrana, e é por meio desse que solicitamos orçamento para um possível contrato de lavagem e
higienização de enxoval hospitalar, previsão inicial de 12 meses.
A Unidade já possui enxoval composto de lençóis e travessas (inventário em andamento), cujo
volume mensal é de aproximadamente 1.000kg. Favor incluir na proposta valor por quilo para:
Atendimento três vezes por semana, para atendimento diário, incluindo domingo e feriado, e para
locação de enxoval.

Desde de já agradeço a atenção.
No aguardo pelo orçamento.
att
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Locamail :: Re: Orçamento para serviços de lavagem e higienização hospitalar
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16/07/2018

Locamail :: Re: Orçamento para serviços de lavagem e higienização hospitalar

Assunto:

Re: Orçamento para serviços de lavagem e
higienização hospitalar

De

hospitalar <hospitalar@lavunica.com.br>

Para:

geisianyanastacio <geisianyanastacio@hmtjrj.org.br>

Data

16/07/2018 13:04

Bom dia! Geisiany
agradecemos o contato.
No momento não possuímos rota para esta região, o que nos impossibilita de elaborar um orçamento.
Em caso de dúvidas, estamos disponíveis.
att
Damiana Santos

---- On Qua, 11 jul 2018 16:10:30 -0300 <geisianyanastacio@hmtjrj.org.br> wrote ----

Prezada Damiana,

Conforme contato telefônico, somos a OSS - Organização Social de Saúde que administrará a UPA de
Nova Serrana, e é por meio desse que solicitamos orçamento para um possível contrato de lavagem e
higienização de enxoval hospitalar, previsão inicial de 12 meses.
A Unidade já possui enxoval composto de lençóis e travessas (inventário em andamento), cujo
volume mensal é de aproximadamente 1.000kg, que devem ser coletados. Favor incluir na proposta
valor por quilo para: Atendimento três vezes por semana, para atendimento diário, incluindo domingo
e feriado, e para locação de enxoval.

Desde de já agradeço a atenção.
No aguardo pelo orçamento.
att
--
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