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CARTA COTAcAO N2  128/2021-IPGSE 

PROCESSO DE AQUISIcAO NQ 319/2021 

OBJETO: CONTRATAçAO DE EMPRESA PARA PRESTAcAO DE SERVIO DE LocAçAo DE ENXOVAL E 
PROCESSAMENTO DE ROUPA HOSPITALAR E TECIDOS EM GERAL NAS DEPENDNCIAS DO HOSPITAL ESTADUAL 
DE SANTA HELENA DE GOIAS DR. ALBANIR FALEIROS MACHADO (HERSO). 

SOLICITANTE: ELIS BRASIL 

SOLICITACAO DE ESCLARECIMENTO 

1) Em caso de renovacäo, será considerado algum Indice para reajuste Reajuste? 
No contrato a ser assinado assim consta: 
"0 Contrato poderá ser reajustado ou aditivado a qualquer tempo, em razäo da necessidade ou 
conveniência de continuaçâo da presta cáo dos serviços, a paitir de neqociação acordada entre as 
partes, visando a adequaçáo aos novos preços de mercado e a demonstra cáo anailtica da variaçáo 
dos componentes de custos do Contrato, devidamente justificada, ou com a solicitação de mais 
serviços contratadàs. 
Na v!gência desta contrataçáo é vedado o reajuste meramente financeiro a major, por qualquer 
Indice eventualmente pretendido". 

2) Seria possIvel informar o nome do prestador de servico atual? 
Servbrasil Solucöes em Alimentacâo, Limpeza e Lavanderia Ltda. 

3) Seria possIvel informar o preco do KG Atual estirnado? 
Estimado para esta contratacão não será revelado, conforme previsâo legal. 

4) Considerando que o Pagamento será sobre o enxoval coletado, a cobranca será sobre o KG 
Roupa Suja? 
A aferiçäo do peso total será sobre a roupa limpa. 

5) Será considerado algurna Garantia Contratual? Favor detaihar. 
Não existe garantia contratual sobre os pagamentos a serem efetuados. 

7 
6) Ser6 necessário apresentaço de planilha de custos? 
Nâo 

7) Ao Final do Contrato o enxoval locado serS de Propriedade de quern? 
Da Contratada. 

8) Sera' necessário que o Enxoval seja corn Silk! Logornarca do Hospital? 
Não será obrigatório a colocacão da logomarca do hospital, mas não será permitida também a 
logomarca da contratada em local aparente. 0 Edital determina apenas a identificacão do enxoval 
hospitalar de propriedade da contratada. 

9) Para o quantitativo de enxoval, podernos considerar que a Tabela de quantidade de itens da 
cornposicão de Kits do enxoval, corresponde ao estimado do quantitativo para consumo dirio de 
enxoval? 
0 quadro onde consta a composicão do kit de enxoval hospitalar e itens para abastecimento da 
rouparia säo as quantidades estimadas e aproximadas atualmente em uso no hospital. Tal 
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quantitativo pode sofrer variaço conforme demandas de procedimentos contratados corn a 
SES/GO. 

10) 	Qual a quantidade de mudas (trocas) dever ser disponibilizada para o estoque do 
dimensionamento? 
0 edital assim define: 

FUNcAO PERIODICIDADE 
Profissional(is) exciusivo(s) para coleta dos enxovais hospitalares 2 (duas) vezes ao dia 
Camareira(s) para verificar o quantitativo de itens dos enxovais 1 (uma) vez ao dia, preferencialmente no 
hospitalares necessrios para as trocas e abastecimento dos começo da manh 
armários de rouparia 
Camareira(s) para abastecimento dos armários de rouparia de 2 (duas) vezes ao dia 
cada setor 

11) Qual é a quantidade total de funcionrios em 24 horas utilizando roupa privativa? 
Aproximadarnente 300 colaboradores. 

12) Para Roupa Privativa será solicitado cor (es) especIfica (s)? Favor detalhar consumo diário para 
cada cor. 
Sim, serâo de duas cores distintas. A quantidade de cada urna será definida no momento da 
assinatura do contrato. 

13) Nos Kits que citam Pijama paciente/Camisola, é necessário considerar 05 02 itens ou apenas 
urn? 
Dois itens. 

14) Referente a especificaçäo dos itens conforme Tabela de Enxoval corn Caracteristica, para os 
itens Cirürgicos (campos/avental ... ), serA possIvel considerar tamanhos aproximados? Diferença de 10 
a 20cms do tamanho solicitado? 
Será concedida a diferença desde que atenda as necessidades da unidade hospitalar. 	\ 

15) Para o Item Capote Avental Simples, a diferenca seria sornente a OPA? 
Sim. 

16) Para o Item Circulante Camisola, este item é destinado ao paciente? Podemos Considerar que 
corresponde a Camisola paciente transpassada? 
Sim. Sim. 

17) Referente apresentação do valor da proposta, para o item 2 Locaco de enxoval, deverá ser 
considerado apenas o valor em Kg/Roupa suja para locacão de enxoval? 
A afericão do peso total para a Iocacão será sobre a roupa limpa. 

18) Referente apresentaco do valor da proposta, para o item 1 Processamento de enxoval, deverá 
ser considerado todo restante do servico, bern como Mo de obra (Funcionários) ou o valor de Mo 
de Obra deverá ser apresentado separadamente. 
0 preco deve ser apresentado corn todos os custos inclusos. 
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19) Na carta cotaco cita que Os custos corn gs, energia, 6gua serâo rateados para o prestador de 
servico. Seria possIvel cornpartilhar a media dos custos conforrne o consurno destes itens nos tiltimos 
03 meses. 
Não temos estes custos em separado hoje. Para a afericão destes valores fol franqueado aos 
contratados a visita ao local para realizar levantamento da estrutura atual e assim determinar o 
custo de operacâo. 

20) Referente aos equipamentos disponIveis no hospital para o serviço da lavadeira, poderia 
relacionar qual a quantidade e capacidade de cada equipamento. 
2 máquinas de lavar de 50kg 
2 centrIfugas de 50kg 
2 secadoras de 50kg 
1 calandra inoperante 

21) Dos equipamentos disponIveis na lavanderia do hospital, todos estho em condicöes de 
funcionamento? Favor detalhar quais no estho aptos para uso e necessitam de manutencöes 
corretivas. 
Apenas uma secadora e a calandra necessitam de manutenco. 

22) Para os equipamentos que precisarn de rnanutencão, poderia detalhar os defeitos 
apresentados e se possuir ültimo orcamento realizado para manutencâo. 
Não foi realizado detaihamento dos problemas. 

23) Existe algum equipamento que no ha possibilidade de manutenco? Pra este será exigido 
substituicào, ou será permitido a realizacão dos servicos sern a utilizacão do mesmo? 
o equipamento calandra está impossibilitado de manutencão. No entanto todo o processo de 
higienização enumerado no edital deverá ser realizado. 

Sup 
tos 
inistrativo 
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