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AVISO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE 

 

PROCESSO Nº 90/2022  

DISPENSA Nº 60/2022 

  

OBJETO: Aquisição de uma secadora de roupa para unidade hospitalar a fim de estruturar a área 

de lavanderia e diminuir a possibilidade de infecção. 

 

O MUNICÍPIO de VOLTA GRANDE-MG, torna publico nos termos do art. 75, inciso II da Lei nº 

14.133/2021, a manifestação de interesse da Administração em obter propostas adicionais 

de eventuais interessados, com o objetivo de selecionar a proposta mais vantajosa, visando 

a aquisição de materiais de obras, conforme condições e especificações contidas no Projeto 

Basico - Anexo I. 

 

Os interessados deverão encaminhar suas propostas até às 12 horas do dia 12/07/2022, para o e-

mail: licitacao@voltagrande.mg.gov.br 

  

Fazem parte deste aviso os seguintes anexos: 

 

ANEXO I –  PROJETO BASICO 

ANEXO II - MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS 

ANEXO III - ESTIMATIVA DE DESPESA 

 

Prefeitura Municipal de Volta Grande-MG, 04 de julho de 2022. 

 

 ________________________________ 

Leandro José Pinheiro 

Presidente da Comissão 

 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:licitacao@voltagrande.mg.gov.br
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ANEXO I 

PROJETO BÁSICO 

 

1- OBJETO: 

 

1.1 - Contratação de aquisição de uma secadora de roupas para lavanderia, conforme condições e 

especificações contidas neste anexo. 

 
2 - JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE. 

 

2.1 - A aquisição de uma secadora de roupas para lavanderia é de grande importância para o setor 

de lavanderia de um hospital, uma vez que dada a rotavidade de pacientes, a rouparia necessita 

ser trocada e desinfectada para que leito possa receber outro paciente, com um ambiente 

totalmente limpo e higienizado. 

2.2 - A lavanderia hospitalar é um dos principais serviços de apoio ao atendimento dos pacientes, 

responsável pelo processamento da roupa e sua distribuição em perfeitas condições de higiene e 

conservação, em quantidade adequada a todas às unidades do hospital.  

2.3 - Um bom sistema de processamento da roupa é fator de redução das infecções hospitalares. 

2.4 - Justificamos a necessidade da secadora, devido a termos na Unidade Hospitalar uma área 

para secagem de roupas não coberta, em dias chuvosos ou invernos temos dificuldade quanto à 

secagem, isso pode atrasar e atrapalhar o serviço da lavanderia. Podemos com isso ter risco de 

falta de roupas de cama para os pacientes, já que estamos com uma alta demanda de 

atendimentos na Unidade Hospitalar. 

 

3 - DESCRIÇÃO E ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO 

 

Item Descrição Unid. Quant. 

01 Secadora Frontal MEC/SD (20Kg a 100Kg) 
 
CORPO EXTERNO: Gabinete com estrutura tipo monobloco e chapas 
laterais em chapa de aço SAE-1020,com tratamento químico 
anticorrosivo por imersão pelo processo e-coat e pintura eletrostática 
a pó ou aço inox AISI 304 (opcional). Revestimento interno com 
isolante térmico (lã de vidro) entre as chapas laterais da máquina e o 
tambor do cesto. 02 exaustores traseiros incorporados a estrutura da 
máquina, acionados por motores elétricos para melhor circulação do 
ar quente. 
  
PORTA: Porta confeccionada em aço SAE-1020, com tratamento 
químico anticorrosivo por imersão pelo processo e-coat e pintura 
eletrostática a pó ou aço inox AISI 304 (opcional), com visor de vidro 
temperado isolado com uma guarnição de borracha permitindo a 
visualização das roupas em movimento no seu interior, o fechamento 
da porta externa está adequado às normas de segurança NR-12, 
permitindo sua abertura somente ao término de ciclo operacional e 
tranca automática assim que o ciclo inicia. Puxador localizado na 

Unid. 01 
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extremidade da porta para facilitar a abertura e fechamento. 
  
GAVETA COLETORA DE FELPAS: Frente e estrutura interna 
confeccionada em chapa aço SAE-1020, com tratamento químico 
anticorrosivo por imersão pelo processo e-coat e pintura eletrostática 
a pó ou de aço inox AISI-304 (opcional), possui duas alças para 
abertura e fechamento da gaveta que é totalmente removível e fica 
localizada na parte frontal da máquina, abaixo da porta e do cesto 
interno/tambor. 
CESTO INTERNO/TAMBOR: Fabricado em chapa galvanizada ou de 
aço inox AISI-304 (opcional),simetricamente perfurados e repuxados, 
permitindo uma perfeita circulação de calor entre as roupas. 
Batedeiras internas fabricadas em chapa galvanizada ou de aço inox 
AISI-304 (opcional) simetricamente dispostas, permitem distribuir as 
roupas de forma uniforme oferecendo uma maior ação mecânica. 
  
SISTEMA ELÉTRICO: Chave geral localizada acima do painel de 
comando; 
• Painel de comando frontal possui, chave liga/desliga, alarme sonoro 
que avisa fim de cada ciclo, timer/temporizador com controlador de 
temperatura digital e seleção de tempo de operação, botão com 
lâmpada sinalizadora para reset do sistema de segurança, botão para 
abertura de porta e desligar alarme de fim de ciclo e botão de 
emergência; 
• Motores elétricos de indução e painel de comandos nas opções 
110V. 
  
SEGURANÇA:  
• Trava eletromagnética na porta de acesso, monitorada por relé de 
segurança e funcionando em conjunto com relé de movimento zero, 
para liberar a abertura da porta somente com os motores totalmente 
parados conforme a NR-12, somente liberando o funcionamento do 
equipamento com aporta fechada; 
• Trava elétrica para fechamento da porta; 
• Dispositivos de segurança de acordo com a norma NR-12; 
• Botão de emergência; 

 

4 - CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO: 

 

4.1 - A entrega do(s) produto(s) deverá(ão) ser feita(s) na(o) Rua Paulo Figueira Alvim, n° 107 , 

Centro, Volta Grande, logo após emissão da ordem de fornecimento, cabendo ao responsável pelo 

setor requisitante ou quem ele indicar, conferir e receber. 

4.2 - O prazo de fornecimento do(s) produto(s) será na data de 10/02/2022 e começará a fluir a 

partir do 1º (primeiro) dia útil seguinte ao do recebimento do ofício de Autorização de 

Fornecimento, a ser emitido pelo Setor de Compras da(o) Prefeitura Municipal de Volta Grande. 

 

5 - CRITÉRIOS DE ACEITABILIDADE DO OBJETO 
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5.1 - O setor competente não aceitará produtos recondicionados, remanufaturados, recarregados 

ou reciclados, salvo se expressamente autorizado no termo de referência, e não receberá qualquer 

produto com atraso, defeitos ou imperfeições, em desacordo com as especificações e condições 

constantes deste Termo de Referência ou em desconformidade com as normas legais ou técnicas 

pertinentes ao objeto, cabendo à Contratada efetuar as substituições necessárias, sob pena de 

aplicação das sanções previstas e/ou rescisão contratuais. 

5.2 - Os produtos deverão ser entregues devidamente acondicionados em embalagem individual 

adequada, com o menor volume possível, que utilize preferencialmente material reciclado ou 

reciclável, de forma a garantir a máxima proteção durante o transporte e armazenamento, em 

atendimento aos critérios sustentáveis. 

5.3 - O recebimento provisório, realizado pelo setor competente, dar-se-á no ato da entrega do 

objeto, após conferência de sua conformidade com as especificações do edital e da proposta; 

5.4 - O recebimento definitivo, realizado pelo setor competente, dar-se-á em até 03 (três) dias 

úteis, contados da data do recebimento provisório, após verificação da conformidade do objeto 

com as exigências e especificações do Contrato. 

5.5 - As indicações referentes ao objeto deverão ser aquelas exigidas neste documento. A garantia 

da qualidade (ou prazo de validade) do objeto deve guardar conformidade com o prazo de 

garantia ou validade exigido pela administração ou com aquele ofertado pelo licitante na proposta, 

se for o caso. 

 

6 - DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES 

 

6.1 - DA CONTRATADA 

 

6.1.1 - Entregar os produtos dentro do padrão de qualidade; 

6.1.2 - Promover por sua conta, através de seguros, a cobertura dos riscos a que se julgar 

exposta, em vista das responsabilidades que lhe cabem na entrega do objeto contratado. 

6.1.3 - Responsabilizar-se pela qualidade dos produtos, substituído, de imediato, aqueles que 

apresentarem qualquer tipo de vício ou imperfeição, ou não se adequarem às especificações 

constantes deste Termo de Referência, sob pena de aplicação das sanções cabíveis, inclusive 

rescisão contratual. 

6.1.4 - Os produtos quando cabível necessitam estar de acordo com as normas técnicas aplicáveis 

da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT (NBR) e demais Normas Internacionais 

certificadas pela ABNT ainda, atender a legislação pertinente, as de preservação do meio 

ambiente: Conselho Nacional do Meio Ambiente - CONAMA, MINISTÉRIO DA SAÚDE - MS/ANVISA 

e Lei Federal nº 8.078, de 11/09/1990. 

6.1.5 - Observar os princípios de sustentabilidade em consonância com art. 3º do Estatuto das 

Licitações, e observar as normas do INMENTRO quando cabível. 

6.1.6 - Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 

12, 13 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990); 

 

6.2 - DA CONTRATANTE 
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6.2.1 - Efetuar o pagamento ao contratado, de acordo com as condições de preço e prazo 

estabelecidos neste Pedido. 

6.2.2 - Promover o acompanhamento e fiscalização do recebimento do objeto contratado. 

 

7 - FISCALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DA CONTRATAÇÃO 

 

7.1 - O gerenciamento e a fiscalização da contratação caberão ao(a) Sr.(a) Cleide Silva que 

determinará o que for necessário para regularização de faltas ou defeitos, nos termos do art. 67 

da Lei Federal nº 8.666/93 e, na sua falta ou impedimento, ao seu substituto. 

7.2 - Ficam reservados à fiscalização o direito e a autoridade para resolver todo e qualquer caso 

singular, omisso ou duvidoso não previsto e tudo o mais que se relacione com o objeto, desde que 

não acarrete ônus para o MUNICIPIO DE VOLTA GRANDE ou modificação da contratação. 

7.3 - As decisões que ultrapassarem a competência do Gestor do Contrato deverão ser solicitadas 

formalmente pela contratada à autoridade administrativa imediatamente superior ao Gestor, em 

tempo hábil para a adoção de medidas convenientes. 

 7.4 - A contratada deverá aceitar, antecipadamente, todos os métodos de inspeção, verificação e 

controle a serem adotados pela gestão e fiscalização, obrigando-se a fornecer todos os dados, 

elementos, explicações, esclarecimentos, soluções e comunicações necessárias ao 

desenvolvimento de suas atividades. 

7.5 - A existência e a atuação da gestão e da fiscalização em nada restringem a responsabilidade 

única, integral e exclusiva das contratadas, no que concerne ao objeto da contratação, às 

implicações próximas e remotas perante o MUNICÍPIO ou perante terceiros, do mesmo modo que 

a ocorrência de irregularidades decorrentes da execução contratual não implicará co-

responsabilidade do MUNICÍPIO ou de seus prepostos, devendo, ainda, a CONTRATADA, sem 

prejuízo das penalidades previstas, proceder ao ressarcimento imediato ao MUNICÍPIO dos 

prejuízos apurados e imputados a falhas em suas atividades. 

7.6 - O fiscal anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do 

contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários eventualmente envolvidos, 

determinando o que for necessário à regularização das falhas ou defeitos observados e 

encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis. 

 

8 - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

 

8.1 - A licitante contratada deverá apresentar a documentação para a cobrança respectiva ao 

Departamento de compras, até o 5º (quinto) dia útil posterior à data final do período de 

adimplemento da obrigação. 

8.2 - Os documentos fiscais de cobrança deverão ser emitidos contra a(o) Prefeitura Municipal de 

Volta Grande, CNPJ nº 17.710.690/0001-75 situada a Av. Arthur Pedras, nº 120, Centro, Volta 

Grande. 

8.3 - O pagamento será 30 dias efetuado até dias corridos, a contar da data final do período de 

adimplemento da obrigação, cumpridas as formalidades legais e contratuais previstas. 

8.4 - Além da nota fiscal e/ou fatura do fornecimento dos objetos, as empresas deverão 

apresentar os documentos de regularidade fiscal que estiverem com as datas vencidas, sendo 

eles: 
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8.4.1 - Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, que também abrange a prova de 

regularidade com a Previdência Social (CND - Certidão Negativa de Débito, expedida pelo INSS - 

Instituto Nacional de Seguro Social), dentro de seu período de validade; 

8.4.2 - Prova de regularidade com o FGTS e Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas; 

8.5 - Nenhum pagamento será efetuado enquanto pendente de liquidação de quaisquer obrigações 

financeiras que lhe foram impostas, em virtude de penalidades ou inadimplência, sem que isso 

gere direito ao pleito de reajustamento de preços ou correção monetária; 

 

9 - DO TERMO DE CONTRATO E DA VIGÊNCIA 

 

9.1 - Depois de ratificado o processo, a empresa detendora da melhor proposta será convocada 

para assinatura do contrato, dentro do prazo de 10 dias, sob pena de decair o direito à 

contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste termo. 

9.2 - O prazo de vigência da contratação será de 12 meses, contados da data da sua assinatura, 

excluído o dia do começo e incluído o do vencimento, prorrogável na forma do art. 57, § 1°, da Lei 

n° 8.666/93. 

 

10 - SANÇÕES 

10.1 - Ficam estabelecidos os seguintes percentuais de multas, aplicáveis quando do 

descumprimento contratual: 

10.2 - 0,3% (zero vírgula três por cento) por dia de atraso na execução do objeto, ou por dia de 

atraso no cumprimento de obrigação contratual ou legal, até o 30º (trigésimo) dia, calculados 

sobre o valor do contrato, por ocorrência. 

10.3 - 10% (dez por cento) sobre o valor da contratação, no caso de atraso superior a 30 (trinta) 

dias na execução do objeto ou no cumprimento de obrigação contratual ou legal, com a possível 

rescisão contratual. 

10.4 - 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato, na hipótese da Contratada, 

injustificadamente, desistir do contrato ou der causa à sua rescisão, bem como nos demais casos 

de descumprimento contratual, quando a Administração, em face da menor gravidade do fato e 

mediante motivação da autoridade superior, poderá reduzir o percentual da multa a ser aplicada. 

10.5 - O valor das multas aplicadas, após regular processo administrativo, será descontado dos 

pagamentos devidos pela Administração. 

10.6 - As sanções previstas, em face da gravidade da infração, poderão ser aplicadas 

cumulativamente, após regular processo administrativo em que se garantirá a observância dos 

princípios do contraditório e da ampla defesa. 

 

11 - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 

 

11.1 - As empresas são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações prestadas e 

dos documentos apresentados. A falsidade de qualquer documento apresentado ou a inverdade 

das informações nele contidas implicará na imediata rescisão contratual, sem prejuízo das sanções 

administrativas, civis e penais cabíveis. 
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10.1 - Toda a documentação apresentada neste procedimento e seus anexos são complementares 

entre si, de modo que qualquer detalhe que se mencione em um documento e se omita em outro 

será considerado especificado e válido. 

 

Prefeitura Municipal de Volta Grande, 13/06/2022. 

 

_______________________________ 

Raissy Elias Gomes 

Requisitante 

 

 

_______________________________ 

Cleide Silva 

Secretário(a) Municipal de Saúde 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



               Prefeitura de Volta Grande  

          Minas Gerais 

                    Terra do Cineasta Humberto Mauro 
 
 

 
Av. Ar thur  Pedras ,  nº  120 –  Centro –  Volta  Grande –  MG.  

CEP. :  36.720 -000 CNPJ   17.710.690/0001 -75(032)   3463 - 1232  

Email – licitacao@voltagrande.mg.gov.br - Site: prefeituradevoltagrande.mg.gov.br 

 

ANEXO II 

MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL 

 

PROCESSO Nº 90/2022 

DISPENSA N.º 60/2022 

 

Razão Social:_____________________________________, CNPJ:_____/____________-_______ 

Logradouro:_______________________________,  nº:_______ ,  Bairro:___________________ 

Cidade:_________________________________________,  UF:____, CEP:__________-________ 

Telefone: (__)_________-________, E-mail: __________________________________________ 

 

A empresa acima se propõe a Prestar o serviço objeto desta dispensa, conforme 

discriminado no Projeto Basico – Anexo I, pelos preços e condições assinalados na presente, 

obedecendo rigorosamente às disposições da legislação competente. 

 

N° Item Descrição Unid. Quant. Vlr.Unit. Vlr.Total 

      

 

- DO PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias, contados da data de sua entrega. 

 

LOCAL/DATA 

 

 

__________________________________ 

Nome do Responsável 
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ANEXO III 

ESTIMATIVA DE DESPESA 

 

 1 - OBJETO: Aquisição de uma secadora de roupa para unidade hospitalar a fim de estruturar a 

área de lavanderia e diminuir a possibilidade de infecção.  

 

2 - PESQUISA DE MERCADO E PLANILHA DE VALOR. 

 

2.1 -  Conforme exigência legal foi realizada pesquisa de mercado nos termos do art. 23 da Lei nº 

14.133/2021 para apuração do preço estimado: 

 

N° 

Serv 

Descrição UND Quantidade Valor Val. Total 

001 Secadora Frontal MEC/SD (20Kg a 

100Kg) 

 
CORPO EXTERNO: Gabinete com 
estrutura tipo monobloco e chapas 
laterais em chapa de aço SAE-
1020,com tratamento químico 
anticorrosivo por imersão pelo 
processo e-coat e pintura 
eletrostática a pó ou aço inox AISI 
304 (opcional). Revestimento interno 
com isolante térmico (lã de vidro) 
entre as chapas laterais da máquina 
e o tambor do cesto. 02 exaustores 
traseiros incorporados a estrutura da 
máquina, acionados por motores 
elétricos para melhor circulação do ar 
quente. 
  
PORTA: Porta confeccionada em aço 
SAE-1020, com tratamento químico 
anticorrosivo por imersão pelo 
processo e-coat e pintura 
eletrostática a pó ou aço inox AISI 
304 (opcional), com visor de vidro 
temperado isolado com uma 
guarnição de borracha permitindo a 
visualização das roupas em 
movimento no seu interior, o 

UNID 1,00 35.000,00 35.000,00 
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fechamento da porta externa está 
adequado às normas de segurança 
NR-12, permitindo sua abertura 
somente ao término de ciclo 
operacional e tranca automática 
assim que o ciclo inicia. Puxador 
localizado na extremidade da porta 
para facilitar a abertura e 
fechamento. 
  
GAVETA COLETORA DE FELPAS: 
Frente e estrutura interna 
confeccionada em chapa aço SAE-
1020, com tratamento químico 
anticorrosivo por imersão pelo 
processo e-coat e pintura 
eletrostática a pó ou de aço inox 
AISI-304 (opcional), possui duas 
alças para abertura e fechamento da 
gaveta que é totalmente removível e 
fica localizada na parte frontal da 
máquina, abaixo da porta e do cesto 
interno/tambor. 
CESTO INTERNO/TAMBOR: Fabricado 
em chapa galvanizada ou de aço inox 
AISI-304 (opcional),simetricamente 
perfurados e repuxados, permitindo 
uma perfeita circulação de calor 
entre as roupas. 
Batedeiras internas fabricadas em 
chapa galvanizada ou de aço inox 
AISI-304 (opcional) simetricamente 
dispostas, permitem distribuir as 
roupas de forma uniforme 
oferecendo uma maior ação 
mecânica. 
  
SISTEMA ELÉTRICO: Chave geral 
localizada acima do painel de 
comando; 
• Painel de comando frontal possui, 
chave liga/desliga, alarme sonoro 
que avisa fim de cada ciclo, 
timer/temporizador com controlador 
de temperatura digital e seleção de 
tempo de operação, botão com 
lâmpada sinalizadora para reset do 
sistema de segurança, botão para 
abertura de porta e desligar alarme 
de fim de ciclo e botão de 
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emergência; 
• Motores elétricos de indução e 
painel de comandos nas opções 
110V. 
  
SEGURANÇA:  
• Trava eletromagnética na porta de 
acesso, monitorada por relé de 
segurança e funcionando em 
conjunto com relé de movimento 
zero, para liberar a abertura da porta 
somente com os motores totalmente 
parados conforme a NR-12, somente 
liberando o funcionamento do 
equipamento com aporta fechada; 
• Trava elétrica para fechamento da 
porta; 
• Dispositivos de segurança de 
acordo com a norma NR-12; 
• Botão de emergência; 

 

3 - AVALIAÇÃO DE CUSTO E JUSTIFICATIVA DA DISPENSA DE LICITAÇÃO COM BASE NO ART. 75, 

INCISO II DA LEI 14.133/2021. 

 

3.1 - O valor total para contratação do objeto é de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais). 

 

3.2 – A fim de evitar o fracionamento ilegal, foi constatado junto a unidade gestora que não houve 

no presente exercício financeiro (até a presenta data), contratações desta natureza que somadas 

ultrapassam o limite da dispensa pelo valor - inexistindo ainda previsão de futuras aquisições para 

este exercício. 

 

Prefeitura Municipal de Volta Grande - MG, 04 de julho de 2022. 

 

_________________________________ 

Raphael Aguiar de Freitas 

Chefe do departamento de Compras 


