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LICITAÇÃO PRESENCIAL Nº 024/2019 – CSL/EMSERH
PROCESSO ADMINISTRATIVO 248.218/2018-CCL
ESCLARECIMENTO Nº 001
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS DE LAVANDERIA HOSPITALAR, incluindo o fornecimento de
todo o enxoval necessário, em regime de comodato, bem como os insumos
necessários e adequados à execução dos serviços, para atender as
necessidades das Unidades de Saúde administradas pela Empresa
Maranhense de Serviços Hospitalares – EMSERH (Hospital
Macrorregional Dr. Ruth Noleto – Imperatriz e Centro de Terapia Renal
– São Luís)..

ASSUNTO: Resposta ao Pedido de Esclarecimentos, via e-mail, da empresa
LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA. (fls. 207/208).

Trata-se de pedido de esclarecimento apresentado tempestivamente
pela empresa LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA, conforme o subitem 5.7 do
edital, o Agente de Licitação encaminhou o processo para análise e manifestação da
Gerência de Qualidade da EMSERH, o qual vem esclarecer:
Pergunta 01: “- Em relação ao item de número 4.9, que dispõe sobre as Especificação
dos Serviços: “4.9 A montagem do kit cirúrgico poderá ser realizada no
Setor de CME da Unidade. Caberá à Contratada enviar o enxoval
higienizado e embalado em consonância com este Termo de
Referência”
Resposta: Compete a Lavanderia entregar enxoval higienizado e embalado
cabendo aos profissionais da CME a embalagem.
Pergunta 02: “- Sobre o item 4.16, Quanto à coleta da roupa suja no setor de expurgo
da unidade, têm-se as seguintes considerações:
a)
O processamento da roupa inicia-se com a retirada da roupa
suja das áreas onde foram utilizadas.
O item a) afirma que o processo inicia-se com a retirada das roupas do
local onde fora utilizada, sendo assim pergunta-se, quem irá tirar os
lenções do leito? E quem irá estender os lenções nos leitos? A
contratante ou a contratada?
Resposta: Deverá ser feita na Sala de Roupa Suja, Expurgo ou local sinalizado.
Não Compete a terceirizada coleta nos leitos ou entregar nos leitos.
Pergunta 03: “- Sobre a alínea g.
g) A roupa suja deverá ser transportada dobrada ou enrolada a partir da
área de maior sujidade para a de menor sujidade e colocar no centro do
saco aquelas que estiverem molhadas ou mais sujas, evitando o
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vazamento de líquidos e a contaminação do ambiente, dos funcionários
ou de outros pacientes.
A coleta das roupas sujas nos expurgos, enfermarias, quartos
serão responsabilidade da contratada ou da contratante?
Resposta: Conforme resposta da pergunta 3, a coleta de roupa suja na Sala de
Roupa Suja é responsabilidade da contratada. A coleta nos leitos é de
responsabilidade da Contratante.
Pergunta 04: “- Sobre a alínea j.
g) A coleta será feita no setor de expurgo central da Unidade, com
carros específicos fornecidos pela Contratada para a devida atividade,
por funcionários devidamente treinados, uniformizados, e equipados
com os Equipamentos de Proteção Individual (EPI´s), da Contratada.
Esses funcionários devidamente treinados serão da contratante
ou da contratada?
Resposta: Da contratada. Refere-se aos profissionais que farão a coleta da sala de
roupa suja e/ou expurgo.
Pergunta 05: “- Sobre a alínea s.
g) O transporte da roupa suja até o setor de triagem deverá ser feito,
por meio da “rota de roupa suja”, determinado pela Contratante,
observando-se que em hipótese alguma haja cruzamento entre roupa
limpa e roupa suja..
A alínea “j” informa que a coleta será feita no setor de expurgo
Central da Unidade, porém a alínea “s” fala de transporte de
roupa suja até o setor de triagem, pergunta-se, a
responsabilidade do transporte das roupas até a triagem é da
contratante ou da contratada?
Triagem e expurgo central se trata da mesma área?
Resposta: Setor de triagem funciona como a área em que as roupas são
armazenadas e pesadas, dependendo da unidade pode ser o mesmo
espaço destinado. O transporte até a área deve ser feito pela
Contratante.
Pergunta 06: “- Tendo em vista que o edital cita diversas atividades internas no
hospital de recolhimento, triagem, embale, etc.
Pergunta-se haverá obrigatoriedade de manter trabalhadores no
interior dos hospitais? Se sim quantos? Quais horários? Quais
dias?
Resposta:

Não há obrigatoriedade em manter profissionais. Porém há
obrigatoriedade em ter profissionais da contratada na entrega até a
Rouparia Limpa, recolhimento da roupa suja e pesagem junto ao
profissional da contratante.

Pergunta 07: “- O anexo I-C PLANILHA DE ENXOVAIS DE USO DIÁRIO, traz em sua
identificação “HOSPITAL GERAL DE CHAPADINHA”
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Pergunta-se: esse enxoval se trata do Hospital de Chapadinha ou
do Hospital Dr. Ruth Noleto? Se for do Hospital de Chapadinha,
qual é a planilha de enxoval Dr, Ruth Noleto?
Resposta:

Será alterado a nomenclatura do ANEXO I - C – PLANILHA DE
ENXOVAIS DE USO DIÁRIO para Hospital Macrorregional Dra.
Ruth Noleto.

Pergunta 08: “- No item 8. DA APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS.
8.2 Apresentar planilha de formação de custos e preços, conforme
Anexo E
O anexo “E” não se encontra no Edital, onde está disponível esse
anexo para formação dos custos e preços.?
Resposta: Será alterada para Anexo V – Modelo de Proposta de Preços do edital.

Por fim, comunico que permanecem mantidas as condições editalícias e
a data da Sessão de Abertura da Licitação Presencial nº 024/2019-CSL/EMSERH
para as 09h00min do dia 09 de maio de 2019, por meio do site www.licitacoese.com.br. Esclarecimentos adicionais serão prestados, de segunda a sexta, das
08h00min às 12h00min e das 13h00min às 17h00min, na CSL/EMSERH localizada
à Avenida Borborema quadra 16 nº 25 bairro Calhau, nesta cidade e/ou pelo telefone
(98) 3235-7333.

São Luís, 2 de maio de 2019.

Francisco Assis do Amaral Neto
Agente de Licitação da EMSERH
De acordo:
Jéssica Thereza M. R. Aráujo
Residente da CSL / EMSERH
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