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ANEXO III 

TERMO DE REFERÊNCIA 

 

1. DO OBJETO 

1.1. O presente Termo tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, “menor preço por item”, para contratação de 

empresa especializada em Serviço de Lavanderia envolvendo o processamento de roupas e tecidos em 

geral em todas as suas etapas, desde sua utilização até seu retorno em ideais condições de reuso, sob 

situações higiênico-sanitárias adequadas, em atendimento a Secretaria Municipal de Saúde - SEMS. 

 

2.  DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL 

2.1.  A presente licitação será regida nos termos da Lei n° 10.520 de 17/07/2002, Decreto Municipal n° 3.447, 

de 23/02/2005, Lei Complementar nº 123 de 14/12/2006, Decreto Municipal nº 368/2009, Lei 

Complementar nº 331 de 03 de julho de 2017, Lei Complementar nº 341 de 19 de março de 2018, Lei nº 

8.078 de 11 de setembro 1990 e aplicação subsidiária da Lei nº 8.666 de 1993 e suas alterações. 

 

3. DA ESPECIFICAÇÃO E QUANTIDADE 

3.1. Conforme Anexo I. 

 

4. DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

4.1. Comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível com o objeto desta 

licitação, realizada através da apresentação de pelo menos um Atestado ou Certidão fornecido por pessoa 

jurídica de direito público ou privado, com identificação do signatário e assinatura do responsável legal, 

que comprove que a licitante forneceu o produto objeto desta licitação devendo também informar, o nível 

de satisfação no fornecimento realizado. 

I. No caso de atestados emitidos por empresa de iniciativa privada, não serão considerados aqueles 

emitidos por empresas pertencentes ao mesmo grupo empresarial da empresa proponente. 

II. Serão consideradas como pertencentes ao mesmo grupo empresarial da empresa proponente, 

empresas controladas ou controladoras da empresa proponente ou que tenham pelo menos uma 

mesma pessoa física ou jurídica que seja sócio da empresa proponente. 

4.2. Licença de Funcionamento expedida pelo órgão competente da esfera Estadual ou Municipal da sede da 

Licitante, para exercer atividade compatível com o objeto licitado, que esteja dentro do prazo de validade. 

No caso do Distrito Federal, a Licença deverá ser fornecida pelas Administrações Regionais. 

 

5. DAS CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO 

5.1. A prestação de serviços de Lavanderia Hospitalar envolverá todas as etapas do processo de Higienização 

das roupas, conforme padrão estabelecido no Manual de Lavanderia Hospitalar do Ministério da Saúde e 

suas atualizações. 

5.1.1. O processamento das roupas será executado nas instalações da CONTRATADA: 

a) A coleta e entrega dos têxteis será realizado no Posto de Atendimento Médico – PAM, sito a Rua 

Dr° Vanilton Finamore. 990, Vila Industrial, na cidade de Dourados – MS, CEP : 79833-010. 
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b) Deverá ser realizada coletas 2 (duas) vezes por semana de roupa suja. 

c) As devoluções deverão ocorrer em até 24 horas após o recolhimento. 

d) Serão processados em média 6.250 kg de roupas sujas/ano. 

e) Os serviços só serão iniciados após recebimento da Ordem de Serviço ou Autorização de 

Fornecimento emitida pela Contratante, tendo a Contratada o prazo de 24 horas para o início do 

mesmo. 

5.1.2. O processamento das roupas ambulatoriais abrange todas as etapas pelas quais as roupas passam, 

desde sua utilização até seu retorno em ideais condições de reuso.. 

5.2. DOS EQUIPAMENTOS 

5.2.1. A Contratada deverá dispor de lavanderia instalada e funcionando em conformidade com as Normas da 

Resolução - RDC N° 6, de 30 de Janeiro de 2012 que “Dispõe sobre as Boas Práticas de 

Funcionamento para as Unidades de Processamento de Roupas de Serviços de Saúde e dá outras 

providências”. 

5.2.2. A Contratada deverá utilizar equipamentos em perfeitas condições de uso para a lavagem e extração, 

com controle automático de todas as fases do processo, acoplados a dosadores de produtos químicos. 

5.2.3.  Possuir área com barreira sanitária não permitindo nenhuma espécie de ligação das áreas de roupa 

suja com a área destinada a guarda de roupa limpa. 

5.2.4.  A Contratada deverá utilizar produtos químicos de boa qualidade, aprovados pela Vigilância Sanitária. 

5.2.5.   A Contratada deverá disponibilizar, nas dependências do Posto de Atendimento Médico - PAM, uma 

balança eletrônica, que deverá ser aferida pelo INMETRO; 

5.2.6.  A manutenção e/ou a substituição do equipamento referido no item anterior, ficará sob a 

responsabilidade da Contratada; 

5.3.   DA COLETA DE ROUPA SUJA 

5.3.1.  A Contratada deverá recolher, no Posto de Atendimento Médico – PAM, a roupa suja 02 (duas) vezes 

por semana, e devolve-las limpas quando da retirada anterior.  

5.3.2.  O recolhimento da roupa suja para lavagem será feito por funcionário da Contratada, e encaminhado 

ao processamento de roupas da contratada com transporte fornecido pela Contratada;  

5.3.3.  Os horários de coleta de roupa suja serão previamente determinados pelo fiscalizador do contrato; 

5.3.4.  Deverá ser identificado externamente o setor onde está sendo recolhida a roupa; 

5.3.5.  A roupa coletada deverá ser pesada e contada pelo funcionário da contratada ainda no Posto de 

Atendimento Médico - PAM, na presença de um funcionário da Contratante, e feito relatório para 

devolução; 

5.3.6.  A critério da Contratante poderão ocorrer recolhimentos extras de roupas sujas;  

5.3.7. Pesos e quantidade de peças, bem quanto à quantidade de maquinadas deverão constar em planilhas, 

que ficarão à disposição da Contratante. 

5.3.8.  A coleta será feita com a utilização de carrinhos tipo “containers” com tampa lavável, com drenos para 

eliminação de líquidos e devidamente identificados, os quais NÃO devem servir à distribuição de 

roupas limpas; 

5.3.9.  Separação e retirada da roupa suja: 
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5.3.9.1. A roupa suja deverá ser separada seguindo critérios e técnicas estabelecidas de acordo com o tipo de 

tecido e tipo de sujidade; 

5.3.9.2. Para diminuir a contaminação dos profissionais e do ar, a roupa suja deve ser manuseada com um 

mínimo de agitação possível. Além disto, para evitar acidentes com objetos perfuro-cortantes 

inadvertidamente coletados, é recomendável puxar as roupas pelas pontas, cuidadosamente, sem 

apertar e nem recolher várias peças de uma vez. 

5.3.9.3. Deverá ser elaborado um relatório semanal pela CONTRATADA, informando o peso da roupa (em kg) 

e quantidade retirada. Este relatório deverá ser aprovado pelo funcionário da CONTRATANTE. 

5.3.10.  Os trabalhadores da empresa contratada deverão estar utilizando EPI’s apropriados. 

5.4.   DISTRIBUIÇÃO DE ROUPAS 

5.4.1.  A contratada fará a devolução das roupas em horários pré-estabelecidos pela Contratante. 

5.4.2.  A distribuição interna de roupas no Posto de Atendimento Médico - PAM, será realizada por funcionário 

da CONTRATANTE. 

5.4.3.  A roupa deverá ser transportada por veículos identificado e adequados a tal finalidade, de acordo com 

legislação vigente. 

5.4.4.  A contratante deverá fazer a conferência da roupa (quantidade entregue e kg) e assinar termo de 

recebimento; 

5.4.5.  A roupa deverá ser entregue lavada, dobrada, passada e sem manchas;  

5.4.6.  Deverá ser acondicionada, em sacos plásticos fechados, separados por tipo de roupa, e devidamente 

identificados e quantificados com o número de peças. 

5.5.   DO MEIO DE TRANSPORTE 

5.5.1.  Caberá a contratada o transporte externo de roupa suja do Posto de Atendimento Médico - PAM até a 

lavanderia da contratada, e o retorno da roupa limpa desta até o Ponto da Coleta no PAM. 

5.5.2. O recolhimento e entrega de roupas deverá ser feito em sacos plásticos devidamente identificados. 

5.6.   DO ENXOVAL  

5.6.1. A Contratada se responsabilizará por toda a roupa que estiver sob sua guarda. 

5.6.2.  Qualquer fato superveniente que ocorra com o enxoval, sob a guarda da Contratada no transporte, 

armazenamento ou processo de lavagem da roupa, que resulte em extravio ou inutilização da roupa, 

deverá ser reposta à Contratante, sem qualquer ônus. 

5.6.3.  Não será considerado responsabilidade da Contratada, a inutilização do enxoval decorrente do 

desgaste natural da fibra. 

5.6.4.  Será realizado pelo contratante inventário, ressaltando o número de peças, assim como a data da 

compra desse enxoval para ser analisado a vida útil do mesmo. 

6.  DO CRITÉRIO DE ACEITAÇÃO 

6.1.  A CONTRATADA deverá possuir experiência em lavanderia hospitalar, dotada de condições para 

desinfecção, higienização, acondicionamento e guarda de toda a roupa processada de modo a garantir 

a qualidade dos serviços prestados, bem como possuir veículos adequados para a remoção e entrega 

da roupa, comprovada mediante atestado de capacidade técnica;  
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6.2.  A CONTRATADA deverá fornecer a roupa ambulatorial processada, de acordo com as normas exigidas 

no Manual de Lavanderia Interna Hospitalar do Ministério da Saúde/ANVISA 2009 e suas atualizações;  

6.3.  A CONTRATADA deverá utilizar na execução dos serviços, unicamente produtos que atendam as 

normas conforme determinam a Vigilância Sanitária, ANVISA e Ministério da Saúde, em seus Decretos, 

Leis e Resoluções;  

6.4.  A lavagem da roupa ambulatorial terá tratamento técnico específico, sendo vedado o uso de produtos 

químicos corrosivos. 

6.5.  Os procedimentos de higienização e desinfecção das roupas serão realizados simultaneamente, 

utilizando-se de água fria, água quente ou vapor, com aplicação de produtos adequados a cada ciclo;  

6.6.  Estabelece-se que nos procedimentos de higienização e desinfecção de roupas sejam utilizados 

maquinários dotados de dosadores automáticos, capazes de garantir que o processamento de 

desinfecção e higienização seja preciso e controlado;  

6.7.  Em caso eventuais casos não passíveis de previsão, a coleta e distribuição serão feitas mediante 

demanda do serviço de rouparia e na freqüência que se fizer necessária;  

6.8.  Os danos causados à roupa, em operação pela CONTRATADA a Unidade Hospitalar e a terceiros, 

correrão por conta da CONTRATADA, em todas as fases de sua responsabilidade;  

6.9.  Em função de desgastes ou danos, que porventura ocorram nas roupas, quer seja por mão-de-obra 

desqualificada, quer seja pelas máquinas ou uso de produtos indevidos, caberá à CONTRATADA a 

reposição das peças;  

6.10.  A CONTRATANTE deverá efetuar controle da roupa, visando a eliminar extravios e funcionará em 

conjunto com o respectivo responsável do PAM, devendo comunicar, por escrito, qualquer 

irregularidade observada quando da conferência do rol;  

6.11.  A execução dos serviços com adoção do ciclo completo de higienização, obedecidas às normas 

estabelecidas e a utilização exclusiva de produtos de primeira qualidade com registro na 

ANVISA/Ministério da Saúde;  

6.12. Substituição imediata das peças consideradas impróprias para uso;  

6.13.  Serão consideradas impróprias para uso, as roupas que possam comprometer a funcionalidade do uso 

e a perda de conforto do usuário;  

6.14.  Caberá ao fiscal do contrato, indicar as roupas consideradas impróprias para o uso, e devolve-las para 

relavagem sem custo a contratante;  

6.15.  Fornecer e manter carrinhos distintos guarnecidos com tampas, em quantidade suficiente para o 

transporte de roupa limpa e suja, obedecendo aos padrões ABNT;  

6.16.  Utilizar carrinhos distintos, para roupa suja e roupa limpa, não sendo permitida em hipótese alguma, a 

utilização de um único carrinho para o mesmo transporte, devendo o mesmo possuir identificação de 

roupa suja e roupa limpa e cores diferenciadas;  

6.17.  O carrinho destinado ao transporte de roupa suja deverá possuir vedação, que propicie o isolamento 

completo com a roupa infectada, o carrinho deverá possuir identificação externa, atendendo ao que 

determina manual técnico “Processamento de Roupas de Serviços de Saúde: prevenção e controle de 

riscos” ANVISA;  

6.18.  Fornecer, segundo normas da ABNT, sacos plásticos distintos, para o recolhimento de roupas sujas;  
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6.19.  Os sacos em plástico resistente e opaco deverão possuir cores exclusivas e distintas das utilizadas 

pelos demais serviços da Unidade Ambulatorial;  

6.20. Todos os pacotes cirúrgicos serão preparados por profissionais treinados pela CONTRATADA, 

obedecendo à técnica específica de dobradura de cada peça;  

6.21.  A CONTRATADA, deverá efetuar tratamento adequado para remoção dos diversos tipos de manchas, 

além de quando se tratar das manchas indeléveis, a roupa será considerada imprópria para o uso;  

6.22.  As coletas de roupa suja e entrega de roupa limpa deverão ser realizadas em horários que atendam a 

demanda das Unidades CONTRATANTE e estejam de acordo com a forma de Execução dos Serviços;  

6.23.  Caberá à CONTRATADA, a devolução de roupas e objetos de propriedade da Unidade ambulatorial ou 

dos pacientes, que porventura forem misturadas à roupa devendo ser devolvidas ao setor ou ao 

paciente;  

6.24.  Deverão ser rigorosamente observados os prazos de execução dos serviços previamente 

estabelecidos;  

6.25.  Executar a manutenção preventiva e corretiva nos equipamentos utilizados em todo o processamento 

das roupas bem como proceder à limpeza e desinfecção de acordo com as recomendações dos 

fabricantes da maquinaria, além de seguir normas de procedimentos que visem a conservar o 

equipamento em bom estado e limpo, devendo os danificados serem reparados em até 24 (vinte e 

quatro) horas. Na impossibilidade de reparo no prazo mencionado a CONTRATADA deverá 

providenciar o processamento contingencial da roupa, em dependência própria, locada ou naquela 

declarada;  

6.26.  A CONTRATADA, deverá disponibilizar materiais de consumo em quantidades suficientes para atender 

a demanda da unidade, conforme legislação técnica e sanitária vigente 

 

7.  DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 

7.1.  Além das obrigações resultantes da observância da Lei nº 8.666/93 e demais normas pertinentes, são 

obrigações da Contratante: 

7.2.  Cumprir rigorosamente os prazos e especificações de execução dos serviços previamente 

estabelecidos. 

7.3.  Manter durante a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, 

todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação. 

7.4.  Responsabilizar-se integralmente pelos serviços contratados, nos termos da Legislação vigente. 

7.5. Possuir capacidade técnica operativa e profissional (equipe técnica) para o processamento das roupas 

ambulatoriais, de modo a manter o abastecimento adequado e as condições necessárias para 

desinfecção, higienização, acondicionamento de toda a roupa processada de maneira a garantir a 

qualidade dos serviços prestados, bem como a retirada e entrega da roupa por meio de veículos 

adequados. 

7.6.  Implantar, de forma adequada, a planificação, execução e supervisão permanente dos serviços, de 

maneira estruturada, mantendo constante suporte para dar atendimento a eventuais necessidades para 

o suprimento de roupas limpas. 
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7.7.  Reparar, corrigir, remover, refazer ou substituir às suas expensas, no total ou em parte, os serviços 

prestados em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da sua execução. 

7.8.  Manter seu pessoal uniformizado, identificando-os mediante crachás com fotografia recente e 

provendo-os dos Equipamentos de Proteção Individual - EPI's. A CONTRATADA se obriga a observar 

o uso de uniforme e equipamento de proteção individual e coletivo em todos os seus trabalhadores, 

conforme normas legais. 

7.9.  Identificar os equipamentos, ferramentas e utensílios de sua propriedade, tais como: balança, carrinhos 

e outros, de forma a não serem confundidos com similares de propriedade da CONTRATANTE. 

7.10. Obedecer na execução e desenvolvimento do seu trabalho a toda a legislação vigente e, em especial, 

às determinações da Lei Federal nº. 6.514, de 22 de dezembro de 1977, regulamentada pela Portaria 

nº. 3.214, de 08 de junho de 1978, do Ministério do Trabalho e suas alterações, além das normas e 

procedimentos internos do CONTRATANTE. 

7.11. Arcar com os custos referentes a reposição de peças do enxoval da CONTRATANTE, quando 

comprovado que o dano foi decorrente de falhas durante o processo de higienização têxtil, transportes 

ou em qualquer outra etapa do processo. 

7.12. Assumir todas as responsabilidades e tomar as medidas necessárias ao atendimento dos seus 

empregados acidentados ou com mal súbito. 

7.13. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente ao CONTRATANTE ou a terceiros decorrentes 

de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade à 

fiscalização do CONTRATANTE em seu acompanhamento. 

7.14. Submeter-se à fiscalização permanente da CONTRATADA, por parte dos executores do contrato, 

designados pela CONTRATANTE.  

7.15. Fica a cargo da CONTRATADA as despesas com a correta destinação dos resíduos sólidos e líquidos, 

gerados na execução da prestação dos serviços, segundo legislação vigente, sem ônus para a 

CONTRATANTE. 

 

8.  OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

8.1.  Além das obrigações resultantes da observância da Lei nº 8.666/93 e demais normas pertinentes, são 

obrigações da Contratante: 

8.1.1.  Designar representante para fiscalizar os serviços contratados.  

8.1.2.  Acompanhar e fiscalizar a execução do objeto contratado, bem como atestar nas notas fiscais/faturas o 

efetivo cumprimento do objeto contratado e o seu recebimento.  

8.1.3.  Proporcionar à contratada as facilidades necessárias a fim de que possa desempenhar normalmente 

os serviços contratados.  

8.1.4.  Prestar aos funcionários da Contratada todas as informações e esclarecimentos necessários à 

execução dos serviços objeto do contrato e indicar os locais onde os serviços serão executados. 

 

9.  DO CONTROLE E FISCALIZAÇÃO 

9.1. O contrato será acompanhado e fiscalizado pelo servidor Diego Goes Pedroso, Matricula n° 

114765453-3, formalmente designado nos termos do artigo 67 da Lei n° 8.666/1993. 
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9.2. A fiscalização não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por 

qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego 

de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorrência desta, não implica em co - 

responsabilidade da Contratante ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o artigo 70 da 

Lei n°8.666 de 1993. 

9.3. São atribuições do fiscal do Contrato: 

a) Conferir o fornecimento do produto, em comparação as disposições estabelecidas, atestando a sua 

entrega; 

b) Supervisionar a execução do objeto contratual, garantindo que todos as providências sejam 

tomadas para regularização de falhas ou de defeitos observados; 

c) Levar ao conhecimento da autoridade competente qualquer irregularidade fora da sua 

competência;  

d) Exigir da CONTRATADA todas as providências necessárias à boa execução do contrato, 

garantindo que todas as providências sejam tomadas para regularização de falhas ou defeitos 

observados 

 

10.  DOS PRAZOS 

10.1. A coleta deverá ocorrer 02 (duas) vezes por semana período de vigência do contrato, e a devolução 

ocorrer em até 24 horas após o recolhimento, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Saúde 

através de autorização de fornecimento a ser emitida pelo Departamento de Gestão Operacional, em 

horário compreendido entre as 7:30 às 13:00 horas. 

 

11.  DO ORÇAMENTO ESTIMATIVO 

11.1.  Estima-se os gastos com aquisição o valor de R$ 30.625,00 (trinta mil seiscentos e vinte e cinco reais). 

 

12.  DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

12.1.  A presente aquisição correrá por conta da seguinte Dotação Orçamentária: 

12.00 - Secretaria Municipal de Saúde; 

12.02 - Fundo Municipal de Saúde; 

10.302.15– Atenção de Média e Alta Compl. Amb e Hosp, Urgência e Emerg; 

2095 – Manutenção da Rede de Atenção a Saúde Especializada, Amb. E Hosp; 

2145 – Manutenção do Serviço de atendimento Móvel – SAMU; 

33.90.39.00 – Outros serviços de Terceiros Pessoa Jurídica; 

 

10.301.14 – Fortalecimento da rede de Atenção Básica a Saúde; 

2090 – Gestão, Manutenção e Operacionalização da Rede de Atenção Básica a Saúde; 

33.90.39.00 – Outros serviços de Terceiros Pessoa Jurídica; 

 

10.305.17 – Sistema de Vigilância em Saúde; 
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2202 – Manutenção das Ações de Vigilância, Prevenção e Controle das IST/AIDS e Hepatites Virais; 

2209 – Manutenção das Ações de Vigilância nas Patologias Infectocontagiosas – TB/HANS; 

 33.90.39.00 – Outros serviços de Terceiros Pessoa Jurídica; 

 

13.  DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

13.1. O pagamento será efetuado em favor da adjudicatária por meio de Ordem Bancária, em até 30 (trinta) 

dias, após o fornecimento dos equipamentos e aceite definitivo e apresentação da respectiva 

documentação fiscal, devidamente atestada pelo setor competente; juntamente com as certidões 

negativas da de débito junto à União, Estado, Município e Trabalhista dentro do prazo de validade 

devendo para isso ficar especificado, o nome do banco, agência com a qual opera localidade e número 

da conta corrente em que deverá ser efetivado o Crédito. 

 

14.  DA VIGÊNCIA DO CONTRATO 

14.1. O instrumento contratual terá vigência pelo período de 12 (doze) meses, contados a partir da data de 

sua assinatura, podendo ser prorrogado ou acrescido a critério da Contratante, nos termos da Lei nº 

8.666/93. 

 

15.  DOS DIREITOS E OBRIGAÇÕES DAS PARTES 

15.1.  Compete ao Órgão Gestor: 

15.1.1  Optar pela contratação ou não dos bens ou serviços decorrentes do Sistema de Registro de Preços ou 

das quantidades estimadas, ficando-lhe facultada a utilização de outros meios para aquisição dos itens 

respeitada à legislação relativa às licitações, sendo assegurado ao beneficiário do Registro de Preços 

preferência em igualdade de condições, sem que caiba recurso ou indenização; 

15.1.2. Dilatar o prazo de vigência do registro de preços “de oficio” através de apostilamento, com a publicação 

no Diário Oficial, observado o prazo legalmente permitido, quando os preços apresentarem mais 

vantajosos para a Administração e/ou existirem demandas para atendimento dos órgãos usuários; 

15.1.3. Indicar para os Órgãos e Entidades Usuários do registro de Preços os fornecedores e seus respectivos 

saldos, visando subsidiar os pedidos de compras, respeitada a ordem de registro e os quantitativos a 

serem fornecidos. 

15.1.4  Decidir sobre a revisão ou cancelamento dos preços registrados no prazo máximo de 10 (dez) dias 

úteis, salvo motivo de força maior devidamente justificado no processo; 

15.1.5  Gerenciar o registro de preço e acompanhar, periodicamente, os preços praticados no mercado para os 

bens registrados e nas mesmas condições de fornecimento, para fins de controle e fixação do valor 

máximo a ser paga pela Administração; 

15.1.6  Emitir a autorização de compra; 

15.1.7  Dar preferência de contratação com o detentor do registro de preços ou conceder igualdade de 

condições, no caso de contrações por outros meios permitidos pela legislação; 

15.1.8  Aplicar penalidades e sanções cabíveis; 

15.1.9. Cancelar o registro de preços quando presentes as situações previstas na Ata de Registro de Preços. 

 

15.2.  Compete aos Órgãos Usuários: 
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15.2.1  Firmar ou não a contratação do objeto de registro de preço ou contratar nas quantidades estimadas; 

15.2.2  Proporcionar ao compromitente fornecedor todas as condições para o cumprimento de suas obrigações 

e execução do fornecimento dentro das normas estabelecidas no edital; 

15.2.3  Proceder à fiscalização da contratação, mediante controle do cumprimento de todas as obrigações 

relativas ao fornecimento, inclusive à aplicação das sanções previstas neste edital; 

15.2.4  Informar ao Gerenciador da Ata, da inexecução total do compromisso, caracterizada pelo não 

comparecimento da fornecedora para a retirada da Nota de Empenho e assinatura do contrato, 

conforme o caso, visando à convocação dos remanescentes; 

15.2.5  Aplicar as penalidades de sua competência ao fornecedor faltoso; 

15.2.6  Notificar SEFAZ/Departamento Central de Compras, dos casos de licitações com preços inferiores aos 

registrados em Ata. 

15.2.7  Rejeitar, no todo ou em parte, os itens entregues em desacordo com as obrigações assumidas pelo 

compromitente fornecedora; 

15.2.8  Efetuar os pagamentos dentro das condições estabelecidas no edital; 

 

15.3.  Compete ao Compromitente Fornecedor(a): 

15.3.1  Entregar os serviços contratados nas condições estabelecidas no presente Termo de Referência e 

atender todos os pedidos de contratação durante o período de duração do Registro de Preços, 

independentemente da quantidade do pedido ou de valor mínimo, de acordo com a sua capacidade de 

fornecimento fixada na proposta de preço de sua titularidade, observando as quantidades, prazos e 

locais estabelecidos pelo Órgão Usuário da Ata de Registro de Preços; 

15.3.2  Fornecer os quantitativos registrados acrescidos em até 25% (vinte e cinco por cento) do valor total do 

contrato, em função do direito de acréscimo tratado no § 1º do art. 65, da Lei n. 8.666/93 e alterações, 

sob pena das sanções cabíveis; 

15.3.3  Manter, durante a vigência do Registro de Preços, a compatibilidade de todas as obrigações assumidas 

e as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 

15.3.4. Refazer os serviços recusados pelo órgão usuária, sem qualquer ônus para a Administração, no prazo 

máximo de 02 (dois) dias, independentemente da aplicação das penalidades cabíveis. 

15.3.5  Ter revisado ou cancelado o registro de seus preços, quando presentes os pressupostos previstos na 

Ata; 

15.3.6  Atender a demanda dos órgãos ou entidade usuários, durante a fase da negociação de revisão de 

preços de que trata a Ata, com os preços inicialmente registrados, garantida a compensação dos 

valores dos produtos já entregues, caso do reconhecimento pela Administração do rompimento do 

equilíbrio originalmente estipulado; 

15.3.7  Vincular-se ao preço máximo (novo preço) definido pela Administração, resultante do ato de revisão; 

15.3.8  Ter direito de preferência ou, igualdade de condições caso a Administração optar pela contratação dos 

bens objeto de registro por outros meios facultados na legislação relativa às licitações. 

15.3.9  Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de 

sua culpa ou dolo até a entrega do objeto de registro de preços. 

15.3.10. Receber os pagamentos respectivos nas condições pactuadas. 
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16. DA CONTRATAÇÃO 

16.1. Homologada a licitação será formalizada a Ata de Registro de Preços, documento vinculativo 

obrigacional de fornecimento, onde constarão os preços a serem praticados, as fornecedoras e órgãos 

participantes, com características de compromisso da licitante vencedora. 

16.2. A Prefeitura Municipal de Dourados/MS convocará formalmente as fornecedoras, com antecedência 

mínima de 05 (cinco) dias úteis, informando o local, dia e hora para a reunião e assinatura da Ata de 

Registro de Preços. 

16.2.1. O prazo acima citado poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, quando, durante o seu 

transcurso, for solicitado pela fornecedora convocada, desde que ocorra motivo justificado e aceito pela 

Prefeitura Municipal de Dourados/MS. 

16.3. Colhidas as assinaturas, o Órgão Gerenciador providenciará a imediata publicação da Ata no Diário 

Oficial do Município e estará disponível no site oficial da Prefeitura Municipal de Dourados/MS 

(www.dourados.ms.gov.br). 

16.4. As empresas com preços registrados passarão a ser denominadas Detentoras da Ata de Registro de 

Preços, após a respectiva assinatura da Ata. 

16.5. Caso a fornecedora primeira classificada, após convocação, não comparecer ou recusar assinar a Ata 

de Registro de Preços, sem prejuízo das cominações a ele previstas neste Termo de Referência, a 

Prefeitura Municipal de Dourados/MS convocará as demais licitantes. 

16.6. Decorridos 60 (sessenta) dias da ata de entrega das propostas, sem que haja convocação para a 

assinatura da Ata de Registro de Preços, as licitantes estarão liberadas dos compromissos assumidos. 

16.7. A Ata de Registro de Preços resultante deste certame terá vigência de 12 (doze) meses, a contar da 

data de publicação de seu extrato. 

16.8. Por ocasião da assinatura da Ata de Registro de Preços, será exigido da(s) licitante(s) vencedora(s) a 

apresentação dos comprovantes de regularidade do INSS e do FGTS, Certidão Negativa de Quitação 

de Tributos, Contribuições Federais e Trabalhista. 

16.9. A licitante vencedora não poderá subcontratar, subempreitar, ceder ou transferir, total ou parcialmente o 

objeto da presente licitação. 

 

17. DOS USUÁRIOS DO REGISTRO DE PREÇO 

17.1. A Secretaria Municipal de Saúde não prevê quantidades na sua Ata de Registro de Preço para adesões 

futuras para outros órgãos. 

17.2. Serão usuários do Registro de Preços os órgãos da administração direta e indireta, do Município de 

Dourados-MS. 

17.3. Caberá aos órgãos ou usuários a responsabilidade, após contratação, pelo controle do cumprimento de 

todas as obrigações relativas ao fornecimento, inclusive aplicação de sanções previstas no Contrato. 

17.4. Caberá ainda aos órgãos ou entidades usuários informarem ao gerenciador da Ata de Registro de 

Preços, do não comparecimento da fornecedora para a retirada de nota de empenho e assinatura do 

contrato, conforme o caso, visando à convocação dos remanescentes e aplicação das penalidades 

cabíveis ao fornecedor faltoso. 

17.5. Poderá utilizar-se da Ata de Registro de Preços qualquer órgão ou entidade da Administração Pública 

que não participado do certame, mediante prévia consulta à Secretaria Municipal de Fazenda – SEFAZ, 

através do Departamento Central de Compras, desde que haja saldo do produto, inclusive em função 

do acréscimo de que trata o § 1° do Art. 65 da Lei 8.666/93, de saldos remanescentes dos órgãos ou 

entidades usuários do registro. 

17.6. Aos órgãos usuários da Ata de Registro de Preços, fica vedada a contratação de serviços objetos desta 

licitação com preços superiores aos registrados, devendo notificar a SEFAZ – Departamento Central de 

Compras, os casos de licitações com preços inferiores a estes. 

17.7. A Administração Municipal não se obriga a firmar contratações oriundas do Sistema Registro de Preços 

ou nas quantidades estimadas, ficando-lhe facultada a utilização de outros meios para aquisição do 

item, respeitada a legislação relativa ás licitações, sendo assegurado ao beneficiário do registro de 

Preços preferência em igualdade de condições. 

http://www.dourados.ms.gov.br/
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18. DA RESPONSABALIDADE PELA ELABORAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA 

18.1. Por fim, registra-se que o presente Termo de Referência foi elaborado pelo (a) Servidor(a) Paula da 
Silva Claudino, matrícula funcional nº 114.766.060-4, na qual ratifica as informações nele contidas 
atestando sua veracidade. 

 

19. DA AUTORIZAÇÃO 

19.1. Aprovo o presente Termo de Referência e autorizo a realização da licitação. 
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APÊNDICE “A”  

 

CÓDIGO DESCRIÇÃO  UNIDADE QUANTIDADE 

5642 

Prestação de serviços de processamento de roupas 
e tecidos de serviços de saúde nas dependências 
da contratada, envolvendo todas as etapas do 
processo de higienização, bem como a coleta da 
roupa suja, o transporte até a unidade de 
processamento e a entrega da roupa limpa no 
respectivo local de retirada (central). Garantindo as 
condições de higiene e qualidade das roupas 
utilizadas na atenção à saúde estabelecida na RDC 
N° 6, de 30 de janeiro de 2012.  

KG. 6.250 
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APÊNDICE “B”  

MODELO DE DECLARAÇÃO 
 
 

DECLARAÇÃO A SER APRESENTADA PELA PESSOA JURÍDICA CONSTANTE DO INCISO IV DO ART. 4º 

(Redação dada pela Instrução Normativa RFB n.º 1.244, de 30 de janeiro de 2012) (Vide art. 3º da IN RFB n.º 
1.244/2012) 

 
Prefeitura Municipal de Dourados 

 

(Nome da empresa), com sede (endereço completo), inscrita no CNPJ sob o n.º..... DECLARA à 

Prefeitura Municipal de Dourados, para fins de não incidência na fonte do Imposto sobre a Renda 

da Pessoa Jurídica (IRPJ), da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), da Contribuição 

para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins), e da Contribuição para o PIS/Pasep, a que se 

refere o art. 64 da Lei n.º 9.430, de 27 de dezembro de 1996, que é regularmente inscrita no Regime 

Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e 

Empresas de Pequeno Porte - Simples Nacional, de que trata o art. 12 da Lei Complementar n.º 

123, de 14 de dezembro de 2006. 

Para esse efeito, a declarante informa que: 

I. Preenche os seguintes requisitos: 

a) Conserva em boa ordem, pelo prazo de 05 (cinco anos), contado da data da emissão, os 

documentos que comprovam a origem de suas receitas e a efetivação de suas despesas, 

bem como a realização de quaisquer outros atos ou operações que venham a modificar sua 

situação patrimonial; e 

b) Cumpre as obrigações acessórias a que está sujeita, em conformidade com a legislação 

pertinente; 

II. O signatário é representante legal desta empresa, assumindo o compromisso de informar à 

Secretaria da Receita Federal do Brasil e à entidade pagadora, imediatamente, eventual 

desenquadramento da presente situação e está ciente de que a falsidade na prestação destas 

informações, sem prejuízo do disposto no art. 32 da Lei n.º 9.430, de 1996, o sujeitará, 

juntamente com as demais pessoas que para ela concorrem, às penalidades previstas na 

legislação criminal e tributária, relativas à falsidade ideológica (art. 299 do Decreto-Lei n.º 2.848 

de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal) e ao crime contra a ordem tributária (art. 1º da Lei 

n.º 8.137, de 27 de dezembro de 1990). 

 

Local e data 

 

Assinatura do Responsável 
 


