
ANEXO ____ 

SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO - SESC 

PREGÃO PRESENCIAL BASE Nº. ____________ 

ESTÂNCIA ECOLÓGICA SESC PANTANAL 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO DE ENXOVAL PARA O 
HSPC 

TERMO DE REFERÊNCIA 



1. INTRODUÇÃO 

Este Termo de Referência visa orientar e instruir as condições estabelecidas para a contratação 
da PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 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, de 
acordo com as normas que regulamentam a prestação destes serviços. 

2. JUSTIFICATIVA 

2.1. A terceirização de serviços de serviços de lavanderia vem contribuir para a melhoria do 
atendimento no HSPC ao menor custo. 

3. OBJETO 

3.1. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVANDERIA, ENVOLVENDO O PROCESSAMENTO DE 
ROUPAS E TECIDOS EM GERAL, SENDO DE USO EM APARTAMENTOS, SPA e ou RESTAURANTES. 
EM TODAS AS SUAS ETAPAS, DESDE SUA UTILIZAÇÃO ATÉ SEU RETORNO EM IDEAIS 
CONDIÇÕES DE REUSO, SOB SITUAÇÕES HIGIÊNICO – SANITÁRIAS ADEQUADAS.

3.2. A prestação de Serviços de Lavanderia deverá ser realizada, processada sem a utilização 
das dependências da CONTRATADA. 

3.3. O objeto inclui além da higienização, a coleta e o transporte da roupa suja da rouparia 
central do Hotel Sesc Porto Cercado, situado a Rodovia, Estr. Porto Cercado, S/N - Km 43 - 
Zona Rural, Poconé - MT, 78175-000o até as dependências da CONTRATADA; e recebimento 
destas peças higienizadas entregue no endereço supra citado. 

4. DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS 

4.1. Dos serviços 

4.1.1. A CONTRATADA deverá possuir lavanderia própria para processamento da roupa, 
dotada de condições totais para suprir a necessidade (desinfecção, higienização, 
acondicionamento e guarda de toda a roupa processada) de modo que garanta a qualidade dos 
serviços prestados, bem como a remoção e entrega da roupa por meio de veículos adequados. 

4.1.2. A Prestação de Serviços de Lavanderia realizar-se-á mediante a utilização das 
dependências da CONTRATADA, onde a roupa será processada. A CONTRATANTE, se reserva o 
direito de proceder vistoria técnica para assegurar a qualidade do processo. 

4.1.3. As peças de enxoval a ser higienização são: 

 Apartamentos: 

Lisos: Fronhas e lençóis. Peças de diferentes tamanhos. Conforme termo anexo a este. 

Felpas :  Toalhas. Peças de diferentes tamanhos. Conforme termo anexo a este. 

Enxoval especial : Cobertores, mantas, colchas, edredons e saias de cama. Conforme termo 
anexo a este. 

Uniformes : Calças e camisas 



 Restaurante:  

Enxoval especial : Toalhas de diversos tamanhos, jogo americano impermeabilizado, saias de 
plissê de diversos tamanhos,  

Uniformes : Camisas, calças, camisetas, dolman, avental e toucas. 

 SPA  

Enxoval especial : Toalhas de diversos tamanhos, jogo americano de tecido.  

Uniformes : Camisas, calças, camisetas, dolman, avental e toucas. 

 Lazer 

Fantasias : Peças de roupas simples sem nenhum tratamento especial fora a lavagem em 
máquina e secagem normal. 

4.2. Local de retirada: 

4.2.1. Hotel Sesc Porto Cercado, situado a Rodovia, Estr. Porto Cercado, S/N - Km 43 - Zona 
Rural, Poconé - MT, 78175-000. 

4.3. Da Freqüência de retirada: 

4.3.1. A CONTRATADA deverá efetuar a retirada da roupa suja as segundas, quartas e sextas 
feiras , às 14:00hs dos referidos dias.  

4.3.2. Nos meses de alta ocupação : Janeiro, Fevereiro, Julho, Agosto será acrescentado um 
dia a mais de retirada de roupa suja sendo às quintas-feiras. 

4.4. Local de entrega: 

4.4.1. Hotel Sesc Porto Cercado, situado a Rodovia, Estr. Porto Cercado, S/N - Km 43 - Zona 
Rural, Poconé - MT, 78175-000. 

4.5. Da Freqüência de entrega:

4.5.1. A CONTRATADA deverá efetuar entrega de roupa limpa/higienizada as segundas, 
quartas e sextas feiras , às 14:00hs dos referidos dias.  

4.5.2. Nos meses de alta ocupação : Janeiro, Fevereiro, Julho, Agosto será acrescentado um 
dia a mais de entrega às quintas-feiras. 

4.6. As peças do enxoval entregues pela CONTRATADA como limpas, mas que forem 
identificadas pela CONTRATANTE, com manchas ou sujidade apresentando qualidade 
insatisfatória, de acordo com seu critério, será reenviada a CONTRATADA, para que seja feito 
um novo processo de lavagem ou remoção de manchas, sem ônus para a CONTRATANTE,  
devendo retornar separado das demais, devidamente identificado. 

4.7. Independente das entregas previstas, a CONTRATADA deverá atender as chamadas de 
Urgências, quantas vezes forem necessárias, solicitadas pela CONTRATANTE, através de 
telefone, ou outro meio de comunicação eficiente. 



4.8. O fornecimento de sacos de carregamento do tipo Big Bag 50 x 50  é de responsabilidade 
e custo da CONTRATANTE. 

4.9. A CONTRATADA deverá efetuar a entrega das peças do, em pacotes, devidamente 
limpos, livre de corpo estranho (cabelo, pelos, fiapo, entre outros), passadas, dobradas, 
separadas e embaladas em embalagem plástica, resistente, transparente, impermeável e 
selada. A não entrega dos enxovais na forma estabelecida, caracterizará na inexecução do 
contrato resultante desta licitação, sujeitando a CONTRATADA a aplicação das sanções 
administrativas previstas no edital e na legislação que rege a matéria. 

4.10. Todas as peças do enxoval deverão ser entregues lavadas, contadas e identificadas em 
cada pacote enviado; 

4.11. As peças do enxoval serão tratadas por tipo de peças: 

4.11.1 Lisos: Entenda se por : Fronha e todos os tipos de lençóis e fronhas independente do 
tamanho da peça; 

4.11.2  Felpas: Entenda se por : Todos os tipos de toalha, independente de gramatura e 
tamanho. 

4.11.3  Enxoval Especial : Entenda se por enxoval especial, toda e qualquer peça diferentes do 
descrito nos itens 4.11.1 e 4.11.2, bem como as peças de uso em restaurante , SPA e Lazer 
descritas no anexo que trata a quantidade de peças a serem lavadas.

4.12. O processamento das roupas abrange todas as etapas pelas quais as roupas passam, 
desde sua utilização até seu retorno em ideais condições de reuso: 

4.12.1.

Retirada da roupa suja da Rouparia Central do HSPC em sacos hamper (fornecido pela 
CONTRATADA). A mesma quantidade de sacos que forem enviados é a mesma quantidade que 
deverá retornar no ato da entrega; 

4.12.2. Toda roupa seguirá contada e acompanhada com Guia de contagem pela 
CONTRATANTE; 

4.12.3. Transporte da roupa suja para as dependências da CONTRATADA em carro apropriado 
a cargo da CONTRATADA; 

4.12.4. Recebimento e acondicionamento da roupa suja na lavanderia da CONTRATADA; 

4.12.5. Lavagem da roupa suja; 

4.12.6. Processo de molho; 

4.12.7. Secagem e calandragem da roupa limpa; 

4.12.8. Separação e embalagem da roupa limpa em saco plástico transparente e devidamente 
identificada; 

4.12.9. Separação de roupa em condições de uso em pacotes separados e identificados;  

4.12.10 Separação de enxoval manchado para análise da CONTRATADA em pacotes separados 
e datados 



4.12.11.Separação de enxoval rasgado, furado ou qualquer outro tipo de dano que não seja 
manchas para análise da CONTRATADA devidamente empacotado, identificado e datado.  

4.13. Detalhamento das Etapas dos Serviços a Serem Prestados: 

4.13.1. Retirada da roupa suja 

4.13.1.1. A CONTRATADA deverá efetuar retirada da roupa suja e entrega de roupas 
limpas, conforme horários estabelecidos nos itens 4.3 , 4.4 e 4.5 ;  

4.13.1.2. A separação de roupa suja para envio à higienização será de responsabilidade 
da CONTRATANTE. Sendo sacos separados por: Lisos, Felpas e enxoval especial. 

4.13.1.3. A retirada de roupa suja da rouparia CENTRAL deverá ser feita por funcionários 
da CONTRATADA, devidamente treinados, uniformizados, e equipados com os devidos EPI´s - 
Equipamentos de Proteção Individual, determinados pela legislação vigente. 

4.13.1.4. A roupa suja deve ser manuseada, com um mínimo de agitação possível, para 
diminuir a contaminação dos profissionais e do ar. Além disto, para evitar acidentes com objetos 
perfurocortantes, inadvertidamente deixados entre as roupas sujas.  

4.13.1.5. Deverá ser emitido pela CONTRATANTE, guia de envio e guia de recebimento 
em sistema próprio desenvolvido para esse controle, informando quantidade de cada tipo de 
roupa enviada bem como a origem de seu respectivo centro custo que será sinalizado pela 
CONTRATANTE. Deverá conter o nome legível do (s) funcionário (s), conferidas e assinadas por 
funcionários responsáveis pela CONTRATADA e CONTRATANTE. Uma das vias deverá ficar com 
o responsável pela CONTRATANTE e outra com o da CONTRATADA. 

4.13.2. Transporte da roupa suja para as dependências da CONTRATADA 

4.13.2.1. O transporte da roupa suja, das dependências da CONTRATANTE até as 
dependências da CONTRATADA, deverá ser feito por veículo adequado, devidamente adaptado 
à natureza da carga. 

4.13.3. A CONTRATADA tem a obrigação de manter o veículo em bom estado e, realizar as 
manutenções preventivas e corretivas, que forem necessárias para o bom funcionamento do 
mesmo e prevenção de potenciais acidentes indicando no caso de veículo, o número do chassis 
e/ou placa do Detran. 

4.13.4. Lavagem das roupas 

4.13.4.1. A CONTRATADA deverá utilizar processo de higienização profissional, seguindo 
normas dos órgãos competentes que fiscaliza a atividade profissional. 

4.13.4.2. A CONTRATADA deverá se responsabilizar pela adequação dos processos de 
lavagem utilizado, sempre que comprovadamente se fizer necessário, sem ônus para a 
CONTRATANTE. 

4.13.4.3. Os custos advindos do consumo de produtos químicos e demais insumos do 
processo de lavagem são de responsabilidade da CONTRATADA. 

4.13.4.4. As propriedades e composição química dos produtos químicos a serem 
empregados nos processamentos, deverão ser comprovadas mediante apresentação de cópia 
reprográfica autenticada, frente e verso, do certificado de registro dos mesmos nas D.I.S.A.D.S 
(Divisão de Produtos Saneantes Domissanitários e Divisão Nacional de Vigilância do Ministério 



da Saúde), sendo que a qualidade do produto deverá manter o padrão de cor ou de brancura e 
resistências dos tecidos que serão testados, sempre que solicitado pela CONTRATANTE. 

4.13.4.5. Nos processos de lavagem da roupa, deverão ser utilizados alvejantes à base de 
oxigênio, por serem menos corrosivos e menos prováveis de danificarem os tecidos e cores que 
os alvejantes à base de cloro.  

4.13.4.6. A CONTRATADA deverá apresentar separadamente, as formulações do processo 
de lavagem, descrevendo a operação (dosagem dos produtos, tempo de lavagem e temperatura 
da água) dos procedimentos a serem realizadas para: sujeira pesada (sangue, fezes,cremes, 
etc.); sujeira leve (sem presença de secreções); e retirada de manchas (químicas e orgânicas). 

4.13.4.7. As dosagens dos produtos a serem utilizados deverão seguir rigorosamente às 
instruções do fabricante, visando à garantia do serviço executado. 

4.13.4.8. Um ciclo completo de lavagem de roupa com sujidade pesada deve incluir: 
umectação, enxágüe inicial, pré-lavagem, lavagem, alvejamento, enxágües, acidulação e 
amaciamento. 

4.13.4.9. A roupa com sujidade leve está liberada das primeiras etapas do 
processamento, sendo elas: umectação, enxágüe inicial, pré-lavagem. O ciclo da roupa com 
sujidade leve deve incluir: lavagem, alvejamento, enxágües, acidulação e amaciamento. 

4.13.4.10. Os cobertores, mantas, colchas, redes e demais roupas consideradas enxoval 
especial item 4.11.3 deverão ser lavados separadamente por processo compatível com sua 
matéria-prima. 

4.13.5. Secagem e calandragem da roupa limpa 

4.13.5.1. A roupa deverá ser seca com a utilização de equipamentos que melhor se 
adéquam ao tipo de roupa e estrutura do tecido. 

4.13.5.2. Toda roupa limpa deverá ser calandrada ou prensada a vapor, com exceção das 
felpudas, dos cobertores, e roupas que não se adaptem a tal procedimento 

4.13.6. Separação e embalagem da roupa limpa 

4.13.6.1. Na etapa final do processamento das roupas, estas devem ser dobradas e 
embaladas em embalagem plástica, resistente, transparente, com identificação do material de 
cada pacote, impermeável e selada, a fim de preservar a qualidade e higiene dos produtos 
entregues, de acordo com as necessidades da CONTRATANTE, sendo acondicionadas e 
entregues em carros limpos e de maneira que a carga não venha solta. 

4.13.6.2. As peças de roupas limpas devem ser embaladas separadas por tipo de peça – 
felpas, lisos e enxoval especial, por cores e, tamanhos diferentes.  

4.13.6.3. A CONTRATADA deverá seguir a metodologia de dobras das peças, definidas 
pela CONTRATANTE. Essa metodologia poderá sofrer atualizações sempre que necessário, a 
pedido da CONTRATANTE. 

4.13.6.4. As peças do enxoval com manchas, ou danificadas deverão ser entregues 
separadas das demais, embaladas, identificadas e quantificadas. 

4.13.6.5. Os custos com as embalagens das roupas limpas serão de responsabilidade da 
CONTRATADA. 



4.13.7. Transporte da roupa limpa da lavanderia para a CONTRATANTE 

4.13.7.1. A roupa limpa deverá ser transportada, em veículo adequado, devidamente 
adaptado à natureza da carga. O veículo deve estar devidamente higienizado, para evitar a 
contaminação da roupa limpa, em conformidade com a legislação vigente. 

4.13.7.2. A CONTRATADA deverá realizar desinfecção do veículo com agentes químicos 
recomendados pelo Ministério da Saúde - Portaria n.º 15 de 23/08/1998, diariamente ou mais 
vezes na presença de sujidades. 

4.13.7.3. A CONTRATADA tem a obrigação de manter o veículo em bom estado e, realizar 
as manutenções preventivas e corretivas que se julguem necessárias, para o bom 
funcionamento do mesmo e prevenção de potenciais acidentes. 

4.13.8. Entrega da roupa limpa 

4.13.8.1. Deverá ser elaborado um relatório pela CONTRATADA, para o Hotel Porto 
Cercado, emitido em 02 (duas) vias em papel oficial, discriminando a quantidade de cada peça 
entregue separado por C. custo que a roupa fora enviada. Nome legível dos funcionários, 
conferidas e assinadas pelos responsáveis pela CONTRATADA e CONTRATANTE. Uma das vias 
deverá ficar com o responsável pela CONTRATANTE e outra com o da CONTRATADA. 

4.13.8.2. A CONTRATADA, entregará ainda a mesma quantidade de bags enviados com a 
roupa suja; 

4.13.8.3. As peças que ficarem pendentes de entrega serão tratadas como pendência, 
tendo seu encerramento somente mediante a emissão de relatório de entrega; 

4.13.8.4. A CONTRATANTE poderá reter peças apenas até o limite de 15% do que fora 
enviado para higienização. O não cumprimento implicará em entrega extra com custo total da 
CONTRATADA. 

4.13.9. Controle de Qualidade da roupa limpa entregue 

4.13.9.1. Toda roupa que retornar da CONTRATADA, como limpa, mas que apresentar 
qualidade de limpeza insatisfatória, deverá ser separada pela CONTRATANTE e reenviada para 
a CONTRATADA, devidamente identificada, para sofrer um novo processo de lavagem ou 
remoção de manchas, ou desinfecção, e não cabendo ônus da re-lavagem a CONTRATANTE. 

4.14. As quantidade previstas com número de peças a serem lavadas estão no anexo I a este.  

4.15. 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. 

5. RECOMENDAÇÕES - BOAS PRÁTICAS AMBIENTAIS 

5.1. Elaborar e manter um programa interno de treinamento de seus empregados para 
redução de consumo de energia elétrica, consumo de água e redução de produção de resíduos 
sólidos, observadas as normas ambientais vigentes. 

5.2. USO RACIONAL DA ÁGUA 

5.2.1. Capacitar parte do seu pessoal quanto ao uso da água. 



5.2.2. Manter critérios especiais e privilegiados para aquisição e uso de equipamentos e 
complementos que promovam a redução do consumo de água. 

5.3. USO RACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA 

5.3.1. Manter critérios especiais e privilegiados para aquisição de produtos e equipamentos 
que apresentem eficiência energética e redução de consumo. 

5.3.2. Verificar se existem vazamentos de vapor ou ar nos equipamentos, sistema de proteção 
elétrica e as condições de segurança de extensões elétricas. 

5.3.3. Realizar verificações e, se for o caso, manutenções PREVENTIVAS periódicas nos seus 
aparelhos e equipamentos elétricos. 

5.4. REDUÇÃO DE PRODUÇÃO DE RESÍDUOS 

5.4.1. Possuir e manter atualizado o Plano de Gerenciamento de Resíduos, conforme legislação 
vigente. 

5.4.2. Promover a implantação de Programa de Coleta Seletiva de Resíduos Sólidos, colaborar 
de forma efetiva no desenvolvimento das atividades do programa interno de separação de 
resíduos sólidos, em recipientes para coleta seletiva nas cores internacionalmente identificadas. 

6. PRODUTOS DE LAVAGEM E SANEANTES DOMISSANITÁRIOS 

6.1. Manter critérios especiais e privilegiados para aquisição e uso de produtos de lavagem 
e de higienização. 

6.2. Utilizar racionalmente os produtos adotados, de cuja aplicação nos serviços deverá 
observar regra basilar de menor toxidade e livre de corantes. 

6.3. Manter critérios de qualificação de fornecedores levando em consideração as ações 
ambientais por estes realizadas. 

6.4. Recomenda-se que a CONTRATADA utilize produtos detergentes de baixas 
concentrações e baixo teores de fosfato. 


