
 

 

RESPOSTA AO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 

Em resposta ao pedido de esclarecimento ao Edital de Licitação Pregão 

Presencial nº 006-2021, que tem por objeto: Contratação de empresa especializada 

para prestação de serviços de lavanderia Hospitalar para atender as necessidades 

do Hospital Inácia Pinto dos Santos, conforme especificações contidas no Termo de 

Referência Anexo I em consonância com o Anexo II do Edital. impetrado pela 

empresa Comercial Saúde & Hore, nos termos apresentados via e-mail, remetido à 

Pregoeira da Fundação Hospitalar de Feira de Santana.  

 

1. DA SOLICITAÇÃO E RESPOSTA 

Os questionamentos gerados pelo LICITANTE e as correspondentes respostas são as 

seguintes.  

 
“5.3.1. A CONTRATADA deverá efetuar 02 (duas) coletas de roupa suja diariamente, inclusive 
sábados, domingos e feriados” 
  
              - Seria possível realizarmos 1 coleta e 1 entrega por dia? Caso não, o prazo para 
processamento de cada coleta realizada deverá ser de 24 horas, correto? 
 
Resposta: Não! Será conforme solicitado em Edital. 
  
“5.8. O tempo entre a retirada da roupa suja e a devolução da roupa devidamente limpa em 
condições de uso, não poderá ser superior a 12 (doze) horas, exceto para a coleta das 20h30 
que deverá ser entregue até as 6h00 do dia subsequente.” 
  
              - O prazo para processamento do enxoval coletado deveria ser de 24 horas, certo? 
 
   Resposta:  Não! Será conforme consta em Edital anexo I, no subitem 5.8, que deixa 
bem claro a necessidade da instituição. 
 
“5.13.8.7. Montagem de kit´s e lap´s cirúrgicos com integrador químico de acordo com o 
padrão da unidade” 
  
              - É necessário o detalhamento dos Kit’s a serem montados conforme o padrão da 
unidade. 
 
Resposta: Conforme o Edital todo o serviço prestado terá as informações necessárias para 
execução do mesmo, entendo que seja desnecessário detalhamento dos Kit’s a serem 
montados conforme o padrão da unidade no descritivo do Edital. Ao menos que exista uma 
norma para tal questionamento. 
   
  

Atenciosamente, 



 

 

 
 
Maria Aparecida Alves Baltar 
Pregoeira da FHFS 
Setor de Licitações 
Fundação Hospitalar de Feira de Santana 
(75) 3602-7107/7108 
  

 

 Sem mais para o momento. 

 

 

Feira de Santana, 21 de maio de 2021 

 


