
FOLHA DE INFORMAÇÃO – QUESTIONAMENTO  
 
REFERENTE: PREGÃO Nº 048/2017 (PRESENCIAL) – COMPEL  
 

PROCESSO N.º: 00404.11.07.611.2017  
 

OBJETO: Registro de preço para contratação de empresa especializada na prestação de serviços de 
lavanderia industrial, para atender às necessidades da Secretaria de Saúde do município de 
Camaçari. 
 

Em resposta ao questionamento de empresa interessada em participar da licitação em referência, 
comunicamos aos interessados: 
 
PERGUNTAS: 
 

 Haverá funcionário in loco? Em caso positivo, quantos? 
 A Contratada deverá disponibilizar carrinhos de coleta (contêiner/gaiolas)? Em caso positivo, quantos? 
 A Contratada deverá disponibilizar saco hamper? Em caso positivo, deverá disponibilizar em cada 

unidade? 
 Haverá montagem de kits? 
 O Pagamento será realizado pelo kg de roupa limpa ou pelo kg de roupa suja? 
 Quem é a atual Lavanderia que presta serviços para vocês? 

 RESPOSTA: 

 
1. Haverá funcionário in loco? Em caso positivo, quantos? 

RESPOSTA 1: O Funcionário da CONTRATADA deverá comparecer in loco nos momentos de coleta e 

devolução dos itens manipulados. 

 

2. A Contratada deverá disponibilizar carrinhos de coleta (contêiner/gaiolas)? Em caso positivo, 

quantos? 

RESPOSTA 2: A Contratada não deverá disponibilizar carrinhos de coleta. 

 

3. A Contratada deverá disponibilizar saco hamper? Em caso positivo, deverá disponibilizar em cada 

unidade? 

RESPOSTA 3: A Contratada não deverá disponibilizar saco hamper. Os itens recolhidos serão acondicionados 

pela CONTRATANTE. 

 

4. Haverá montagem de kits? 

RESPOSTA 4: As roupas devem ser dobradas e embaladas individualmente em embalagem plástica, 

resistente, transparente, impermeável e selada, a fim de preservar a qualidade e higiene dos produtos 

entregues, de acordo com as necessidades da CONTRATANTE. A CONTRATADA deverá entregar todas as 

peças passadas a ferro e embaladas individualmente.  
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5. O Pagamento será realizado pelo kg de roupa limpa ou pelo kg de roupa suja? 

RESPOSTA 5: O Pagamento será realizado pelo Kg da roupa suja. 

 

6. Quem é a atual Lavanderia que presta serviços para vocês? 

RESPOSTA 6: Não dispomos do Serviço. 

 

 
 
Em 24/08/2017. 
 
 
Atenciosamente, 
 
Ana Carolina da Silva dos Santos 
Pregoeira da COMPEL 
 


