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TERMO DE REFERÊNCIA 

1. DO OBJETO 

1.1 Este Termo de Referência tem como objeto o Registro de Preço, consignado em Ata, para 
futura e eventual aquisição de Máquinas de lavar e secar roupas a fim de atender a 
demandas das CRECHES e CEMEDIS vinculados a Secretaria de Educação do Município do 
Paulista/PE. 

2. DA JUSTIFICATIVA DA AQUISIÇÃO 

2.1 De acordo com o Art. 211 da Constituição Federal de 1988, os Estados, o distrito Federal, 
os Municípios e a União devem se organizar no sistema de ensino em regime de colaboração, 
pois o direito à Creche esta contextualizado no rol dos direitos sociais como prerrogativa 
constitucional indisponível, que, deferida às crianças assegura o acesso à pré-escola, bem 
como à educação infantil, fundamentais para o desenvolvimento integral da educação básica. 

2.2 A educação infantil caracteriza-se como um direito fundamental de toda criança, tal 
prerrogativa jurídica impõe ao Estado, a obrigação constitucional de criar condições objetivas 
que possibilitem, de maneira concreta, em favor das crianças até 5 anos de idade, o efetivo 
acesso e atendimento em Creches e unidades de pré-escola; 

2.3 Nesse contexto, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação nacional dispõe: 

Art. 11. Os Municípios incumbir-se-ão de: 

(...) 

V- oferecer a educação infantil em Creches e pré-escolas, e, com prioridade, o 
ensino fundamental, permitida a atuação em outros níveis de ensino somente 
quando tiverem atendidas plenamente as necessidades de sua área de 
competência e com recursos acima dos percentuais mínimos vinculados pela 
Constituição Federal à manutenção e desenvolvimento do ensino. 

2.4 A resolução nº 5/2009, que fica as diretrizes curriculares Nacionais para a Educação 
Infantil, apresenta as concepções e práticas da educação infantil vigente e estabelecem os 
princípios éticos, políticos e estéticos que devem guiar as propostas pedagógicas desse ciclo, 
as quais devem ter como objetivo: 

(...) garantia a criança acesso a processos de apropriação, renovação e 
articulação de conhecimentos e aprendizagens de diferentes linguagens, assim 
como o direito à proteção, à saúde, à liberdade, à confiança, ao respeito, à 
dignidade, à brincadeira, à convivência e à interação com outras crianças. 

2.5 Assim, a Secretaria Municipal de Educação do Paulista, tem administrado 60 unidades 
escolares distribuídas em seu território, atendendo aproximadamente 22.000 mil alunos, 
dentre elas estão as CRECHES e CEMEDIS, que atendem atualmente 1.009 alunos. 

2.6 Em cumprimento a sua missão de garantir educação de qualidade, criando um ambiente 
escolar salubre e confortável, que propicie o bem-estar do alunado, é que se justifica a 
presente aquisição. 
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2.7 Ressalta-se que a aquisição das máquinas de lavar e secar roupas se faz necessária para 
atender as necessidades existentes nas referidas Creches e CEMEDIS municipais, essenciais 
para a oferta de educação de qualidade, bem como de uma administração pública pautada na 
eficiência e no cumprimento do Plano de Metas do Município do Paulista.  

3. DA ADOÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS 

3.1 A adoção do sistema de registro de preço justifica-se pela forma de aquisição dos 
equipamentos, pois ainda não é possível prever com total exatidão o quantitativo a ser 
demandado pela Administração para atender aos setores. 

"Art. 4º Será adotado, preferencialmente, o Sistema de Registro de Preços nas 
seguintes hipóteses:” 

I - Quando, pelas características do bem ou serviço, houver necessidade de 
contratações frequentes. 

II - Quando for mais conveniente à aquisição de bens com previsão de 
entregas parceladas ou contratação de serviços necessários à Administração 
para desempenho de suas atribuições. 

III - Quando for conveniente a aquisição de bens ou contratação de serviços 
para atendimento a mais de um órgão ou entidade, ou programas de governo. 

4. DAS ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS 

4.1 Informamos que o quantitativo ora solicitado foi estimado com base na CI nº 117/2022 
da Gerência de Gestão Escolar, conforme tabela abaixo: 

ITEM UNIDADE DE ENSINO 
Nº 

ALUNOS 
QUANT. DE 
MAQUINAS 

MÉDIA (KG) DE 
ROUPAS 

LAVADAS POR 
DIA 

1 CEMEDI Tio Roberto 166 1 15 

2 CEMEDI Maria A. de Arruda 155 2 30 

3 CEMEDI Nossa Prata 212 2 30/40 

4 CEMEDI Nilo Pereira 199 2 30 

5 CEMEDI Profª Telma Pereira 78 1 6 

6 Creche Escola N. Senhora do Ó 94 1 10 

7 Creche Municipal Jesus de Nazaré 105 1 14 

Totais 1009 10  

Acréscimo no quantitativo de CEMEDIS que serão construídos de acordo 
com o Plano Estratégico da Educação, atendendo ao objetivo 2.1 – 
Assegurar as condições de funcionamento da rede física escolar municipal e 
a Meta 2.1.2 que prever a construção de 6 (seis) Centros Municipais de 

6  
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Educação e Desenvolvimento Infantil - CEMEDIS nas áreas de maior 
vulnerabilidade social até 2024. 

TOTAL GERAL 16  

4.1.1 O quantitativo das máquinas foi estimado com base no número de alunos matriculados 
no atual ano letivo, no volume de rouparia a ser limpa e no espaço físico disponível para o 
uso. Também foi estimado um quantitativo para atender as 06 (seis) unidades de creches 
com previsão de inauguração até 2024. Esse quantitativo será registrado com uma margem 
de segurança, tendo em vista não ser possível prevê a quantidade de alunos a serem 
matriculados nas novas unidades. 

4.1.2 Especificações da máquina de lavar roupa 

Descrição Básicas: Lavadora 17 Kg com cesto Inox, 220v, Centrifugação, Dispenser 
para alvejante Dispenser para amaciante, Dispenser para sabão em pó, Dispenser 
para sabão líquido, Filtro elimina fiapos, Interior de aço inox, Visualizador de etapas de 
lavagem, 12 programas de lavagem, Função lava edredom, Função molho; enxágue, 
Sensor automático de carga de roupas, Reaproveitamento de água, Pés niveladores, 
Garantia de 1 ano 

Classificação energética: A, Dimensões (AxLxP): 105,2x66,2x72,4cm. 

Com Tecnologia Jet&Clean - Dispenser autolimpante com tecnologia Jet&Clean, que 
através de fortes jatos de água otimiza o uso do sabão e do amaciante, além de diluí-
los em até 100% antes de entrarem em contato com as roupas, evitando manchas e 
relavagem. 

Ultra Filter Pega Fiapos - Retém e armazena até 8 vezes mais fiapos: sistema de 
filtragem que retém os fiapos desagradáveis que podem ficar nas roupas após a 
lavagem. ²O maior volume interno do filtro pode armazenar até 8 vezes mais fiapos. 
Este produto possui filtro com volume interno 8 vezes maior quando comparado ao 
volume interno do filtro do produto LT12F.  

Sistema de Lavagem com Ciclos Rápidos - Possui um sistema de lavagem, que 
otimiza o tempo dos programas de forma automática, deixando-os mais rápidos 
quando necessário e mantendo a mesma performance. Isso promove mais cuidado e 
menos desgaste das roupas.  

Programa Super Silencioso – Máquina de lavar roupa com sistema de lavagem de 
tecnologia silenciosa que, através do programa “Super Silencioso”, reduz o nível de 
ruído durante a lavagem, o que permite lavar as roupas a qualquer horário, de acordo 
com a sua rotina.  

Cesto Inox - Com cesto inox, que proporcionam um design mais moderno e mais 
cuidado com as suas roupas  

Função Limpeza de Cesto - Possui uma função de autolimpeza no cesto da 
máquina. Essa limpeza, evita que resíduos de outras lavagens fiquem acumulados no 
cesto, promovendo uma lavagem mais eficiente.  
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Programas de Lavagem - Possui 11 programas de lavagem, especialmente 
desenvolvidos para lavar adequadamente todos os tipos de roupas, inclusive edredons 
de casal para camas queen size e roupas de tecidos delicados.  

Função Avança Etapas - Permite avançar a programação da máquina através de 
uma única tecla.  

Programa Rápido - Maior praticidade e mais tempo livre pra você! Programa de 
lavagem rápida, ideal para roupas pouco sujas. 

Função Turbo Agitação/Secagem - Aumenta a ação mecânica da agitação 
melhorando o desempenho da lavagem. Indicado para tirar manchas mais difíceis ou 
roupas mais sujas. Também aumenta o tempo de centrifugação permitindo que as 
roupas saiam menos úmidas da lavadora comparado a uma centrifugação normal.  

Função Duplo Enxágue - Função que promove mais performance no enxágue e 
menos resíduos de sabão nas roupas. 

Função Reutilização de Água - Função que permite que você economize água 
através do reaproveitamento durante as lavagens para outros fins, como por exemplo 
lavar o chão.  

Alta capacidade - Mais praticidade para o seu dia a dia. permitindo lavar edredom 
tamanho King size e roupas de toda a sua família.  

4.2 DO VALOR ESTIMADO 

4.2.1 O valor total estimado é R$ 312.670,24 (Trezentos e doze mil, seiscentos e setenta 
reais e vinte e quatro centavos) conforme tabela resumo abaixo: 

 

MÁQUINAS DE LAVAR 
VALOR MÉDIO 

ESTIMADO 

ITEM DESCRIÇÃO DETALHADA UNID. QTDE. V. UNIT V. TOTAL 

1 

Máquina Lavar Roupa Tipo: Lavadora E Secadora, Capacidade: 
17 KG, Aplicação: Lavagem E Secagem De Roupas Com Água 
Quente E Fria, Formato em Torre: Display Digital, Ajustes de 
Temperatura, Programação de lavagem, Sensor de Carga, 
Centrifugação Turbo, Características Adicionais: Abertura Frontal 
Com Trava De Segurança, Voltagem: 220 V, Material Gabinete: 
Aço Inoxidável: Garantia de 12 meses 

UNID. 16 19.541,89 312.670,24 

4.2.2 Para obtenção do valor de referência foram utilizadas as seguintes fontes de preço: 

a) Painel de Preços Públicos;  

b) Banco de preços Zênite; 
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c) Banco de Preços Nacional; 

d) Portal de Compras Públicas. 

4.3 As despesas com a execução do contrato correrão à conta da seguinte classificação 
orçamentária:  

ÓRGÃO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA PROGRAMA DE TRABALHO ELEMENTO DE DESPESA 

12 Educação 
19102 Fundo Municipal de 

Educação do Paulista – 
Administração Direta 

4013 – manutenção da 
educação do ensino 

fundamental (Creche) 

44905200 Equipamentos 
e Material Permanente 

5. LOCAL/ HORÁRIO DE ENTREGA 

5.1 Os equipamentos deverão ser entregues em até 15 (Quinze) dias corridos, contados a 
partir da expedição da Ordem de Fornecimento; 

5.2 A entrega deverá ser realizada no horário de 8:00h às 12:00h e de 14:00h às 16:00h, em 
dias úteis nos locais indicados pela Secretaria de Educação. 

6. DO RECEBIMENTO 

6.1. PROVISORIAMENTE, para efeito de posterior verificação da conformidade com as 
especificações no prazo de até 08 (oito) dias corridos a partir da data do recebimento. 

6.2. E DEFINITIVAMENTE, após a verificação da qualidade e quantidade dos equipamentos, 
bem como o estado geral dos mesmos e consequentemente, a aceitação pelo setor 
competente da CONTRATANTE no prazo de até 05 (cinco) dias corridos a partir da data 
aprovação provisória. 

7. DO PAGAMENTO  

7.1 O pagamento de cada parcela fornecida será efetuado pela Secretaria Municipal de 
Educação, no prazo de até 30 (trinta) dias, após a apresentação da Nota Fiscal/Fatura 
devidamente atestada pelo(a) Responsável Técnico(a) pelo recebimento, comprovando a 
qualidade dos equipamentos. 

7.2 Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA enquanto pendente de liquidação 
de qualquer obrigação financeira, sem que isso gere direito à alteração dos preços, ou de 
compensação financeira por atraso de pagamento. 

7.3 A empresa vencedora deverá indicar no corpo da Nota Fiscal, o número e nome do 
banco, agência e número da conta onde deverá ser feito o pagamento, via ordem bancária. 

8. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

Constituem obrigações do FORNECEDOR, além das constantes nos artigos 69 e 70 da Lei nº 
8.666/93, as seguintes: 
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8.1. Responsabilizar-se pela entrega dos equipamentos até as dependências da 
CONTRATANTE, ressaltando que todas as despesas de transporte e outras necessárias ao 
cumprimento de suas obrigações serão de responsabilidade do FORNECEDOR; 

8.2. Entregar o objeto no prazo estipulado neste Termo de Referência;  

8.3. Responsabilizar-se pela qualidade e quantidade do objeto fornecido; 

8.4. Substituir ou reparar o objeto contratual que comprovadamente apresente condições de 
defeito ou em desconformidade com as especificações deste termo, no prazo de 05 (cinco) 
dias úteis, contado da sua notificação; 

8.5. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, 
decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do Contrato, não excluindo ou reduzindo essa 
responsabilidade à fiscalização ou o acompanhamento pelo órgão interessado; 

8.6. O retardamento na entrega dos equipamentos, objeto do certame, não justificado 
considerar-se-á como infração contratual; 

8.7. Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os percentuais de acréscimo ou supressões 
limitados ao estabelecido no § 1º do art. 65 da Lei Federal Nº 8.666/1993, tomando-se por 
base o valor contratual; 

8.9. Responder por todas as despesas diretas e indiretas que incidam ou venha a incidir 
sobre a execução contratual, inclusiva as obrigações relativas a salários, previdência social, 
impostos, encargos sociais e outras providências, respondendo obrigatoriamente pelo fiel 
cumprimento das leis trabalhistas e específica de acidentes do trabalho e legislação correlata, 
aplicáveis ao pessoal empregado na execução do contrato; 

8.10. Manter durante toda a execução do objeto contratado, todas as condições de habilitação 
e qualificação exigidas na licitação, em compatibilidade com as obrigações assumidas. 

9. - DO CONTRATANTE 

9.1. – Tomar todas as providências para o fiel cumprimento das cláusulas do contrato. 

9.2. – Designar servidor ou comissão composta por servidores da Secretaria de Educação de 
Paulista/PE, para o recebimento e aceitação dos equipamentos, devendo ser verificado no ato 
da entrega, o estado geral dos mesmos. 

9.3 - Efetuar o pagamento cumprindo os termos deste Termo de Referência. 

9.4– Notificar a CONTRATADA, caso se verifique alguma irregularidade que diga respeito ao 
contrato. 

10.  DAS PENALIDADES 

10.1. Pela inexecução total ou parcial do objeto deste Termo de Referência, a 
CONTRATANTE poderá garantida a prévia defesa, aplicar à CONTRATADA as seguintes 
sanções: 

I – multa, nos seguintes termos: 



 
 

 
 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA 
Secretaria de Educação 

 

_______________________________________________________________________ 
 

Avenida Marechal Floriano Peixoto, nº 90 – Centro – Paulista –PE 
CEP: 53.401-460 - CNPJ: 10.408.839/0001-17 
E-mail: gabinete.da.secedu@edu.paulista.pe.gov.br 

 

a) pelo atraso no fornecimento, em relação ao prazo estipulado: 1% (um por cento) do 
valor do referido fornecimento, por dia decorrido, até o limite de 10% (dez por cento); 

b) pela recusa no fornecimento, caracterizada em 10 (dez) dias após o vencimento do 
prazo estipulado: 0% (dez por cento) do valor do fornecimento; 

c) pela demora em corrigir falhas do fornecimento, a contar do segundo dia da data da 
notificação: da rejeição, 2% (dois por cento) do valor do fornecimento; 

d) pela recusa da CONTRATADA em corrigir as falhas no fornecimento, entendendo-
se como recusa o fornecimento não efetivado nos 05 (cinco) dias que se seguirem à 
data da notificação: 10% (dez por cento) do valor do fornecimento rejeitado. 

10.2 O atraso injustificado na execução do contrato sujeitará a Contratada à multa de mora, 
na forma prevista no inciso I, alínea “a” e “c”, do item anterior. 

10.3 Pelos motivos que se seguem, a CONTRATADA estará sujeita às penalidades tratadas 
no inciso do item 11.1:  

I - pelo descumprimento do prazo de execução do fornecimento; 

II - pela recusa em atender alguma solicitação para correção no fornecimento, 
caracterizada se o atendimento à solicitação não ocorrer no prazo de 10 (dez) dias 
úteis, contados da data da rejeição, devidamente notificada; e  

III - pela não fornecimento de acordo com as especificações e prazos estipulados no 
Edital. 

IV- pelo não cumprimento de qualquer condição fixada no instrumento convocatório e 
não abrangida nos itens anteriores: 2% (dois por cento) do valor mensal contratado, 
para qualquer evento;  

10.4. As infrações serão consideradas reincidentes se, no prazo de 07 (sete) dias 
corridos a contar da aplicação da penalidade, a Contratada cometer a mesma infração, 
cabendo à aplicação em dobro das multas correspondentes, sem prejuízo da rescisão 
contratual; 

10.5. Além das penalidades citadas, a CONTRATADA ficará sujeita, ainda, no que couber, no 
Código Civil e Código de Defesa do Consumidor, conforme Acórdão do Tribunal de Contas da 
União – TCU nº 99/2007 e 92/2004, respectivamente; 

10.6. As multas estabelecidas podem ser aplicadas isoladas ou cumulativamente, ficando o 
seu total limitado a 10% (dez por cento) do valor contratado, sem prejuízo das perdas e danos 
cabíveis. 

10.7. Nenhuma penalidade será aplicada sem o devido processo administrativo, que prevê 
defesa prévia do interessado e recursos legais, sendo-lhe franqueada vista do processo. 

10.8 O valor da multa poderá ser descontado do pagamento a ser efetuado ao Contratado, se 
a garantia contratual eventualmente exigida não for prestada sob a forma de caução em 
dinheiro. 
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10.9 Se os valores do pagamento forem insuficientes, fica o Contratado obrigado a recolher a 
importância devida no prazo de 15 (quinze) dias, contados do recebimento da comunicação 
oficial; 

10.10. Esgotados os meios administrativos para cobrança do valor devido pelo Contratado ao 
Contratante, este encaminhará a multa para cobrança judicial; 

10.11. A Administração poderá, em situações excepcionais devidamente motivadas, efetuar a 
retenção do valor da multa antes da conclusão do procedimento administrativo; 

10.12. O recolhimento da (s) multa (s) não eximirá a Contratada da responsabilidade por 
perdas e danos decorrentes das infrações cometidas. 

11 DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

11.1 A vencedora do certame fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições da proposta, 
os acréscimos ou supressões que se fizerem no objeto deste Certame, até 25% (vinte e cinco 
por cento) do valor inicial atualizado da proposta, nos termos do artigo 65, parágrafo 1º, da 
Lei nº 8.666/93, e suas alterações posteriores; 

11.2 Consideram-se partes integrantes e indivisíveis deste Instrumento, quaisquer condições 
que estiverem inclusas em seus anexos. 

11.3. DA GARANTIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 

11.3.1. Os equipamentos devem ter garantia contra defeitos de fabricação de qualquer parte 
ou peça, a partir da data da entrega definitiva, pelo mesmo período de vigência do contrato 
em execução; 

11.3.2. A CONTRATADA obriga-se a adotar medidas corretivas nos equipamentos que 
apresentarem defeitos, mau funcionamento ou improbidades, às suas expensas, sem ônus 
para a Secretaria de Educação, disponibilizando assistência técnica no Município do Paulista, 
Recife ou Região Metropolitana, no prazo máximo acordado, contado do ato da notificação 
expedida pela Secretaria. 

 

Paulista/PE, 24 de outubro de 2022. 

 

Tânia Correia de Campos Carneiro 
Matr.44346 
Coordenadora de Gestão Escolar 

 


