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Assunto: Justificativa da visita técnica

Prezada Senhora,

Cumprimentando-o cordialmente, vimos por meio desta, encaminhar relatório de

visita técnica realizado na lavanderia Facilita Higienização Eireli, com parecer técnico de

qualificação Técnica sobre a lavanderia , para conhecimento e medidas que julgar necessárias.

Certo de ter atendido ao que me fora solicitado e, não tendo mais a acrescentar

para o momento, renovo votos de elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente

Assêssor dê'G5'sfâo e Atenção Hospitalar
HPSMVG
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Resp.: F--A a>,f p
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DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

FORNECEDOR

FACILITA HIGIENIZAÇÃO EIREU

ITEM CRITÉRIOS DE AVALIAÇAO

11.6. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

SI

M

NAO OBSERVAÇÃO

11.6.1 Apresentar atestado de capacidade técnica em original, cópia autenticada em cartório

ou por servidor da Superintendência de Licitação desde que presente os documentos

originais, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, em nome e a favor

da empresa licitante, que comprove a aptidão para o desempenho de atividade

pertinente e compatível, em características com o objeto da licitação. Caso o atestado

seja emitido por pessoa jurídica de direito privado, devera obrigatoriamente ser

apresentado com firma reconhecida em cartório.

X

11.6.2. Os atestados de capacidade técnica/responsabilidade técnica poderão ser

apresentados em nome e com CNPJ da matriz e/ou da (s) filiai (ais) da licitante:

X

11.6.3. A responsabilidade é da empresa licitante pela autenticidade da documentação

solicitada no Item acima, artigos 297 a 301 do Código Penal.

X

-1.6.3.1. Apresentar Licença sanitária ou Alvará Sanitário que contemple a atividade de lavanderia

hospitalar, não serão aceitos protocolos ou declarações.

X

11.6.3.2. Alvará de Localização e Funcionamento, em plena validade, expedida pelo órgão

competente do Município ou Estado da sede da licitante, pertinente à atividade de

Lavanderia Hospitalar ou Lavanderia de Serviços de Saúde.

X

11.6.4. A empresa deverá apresentar cópia do Manual de Procedimentos da Lavanderia,

contendo todas as rotinas operacionais identificadas abaixo: Organograma da empresa,

quadro de pessoal, qualificação, atribuição e jornada de trabalho;* Plano de

Gerenciamento de Resíduos;* Descrição da barreira de contaminação entre a área

X
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