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ANEXO III 

TERMO DE REFERÊNCIA 

 

1. DO OBJETO 

1.1. O presente termo tem como objetivo a contratação de Empresa especializada para Prestação dos Serviços 

de Lavagens de Veículos, visando atender a Secretaria Municipal de Educação-SEMED, com 

especificações e quantidades descriminadas neste Termo de Referência. 

 

2. DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL 

2.1. Lei nº 10.520 de 17/07/2002, Decreto Municipal nº 3.447, de 23 de fevereiro de 2005, Decreto Municipal 

nº 368, de 20 de julho de 2009, Lei nº 11.947, de 16 de junho de 2009, Resolução/CD/FNDE nº 026 de 17 

de junho de 2013 e Resolução/CD/FNDE nº 04 de 02 de abril de 2015, com aplicação subsidiária da Lei 

Federal nº 8.666/93 e suas alterações. 

 

3. DA ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS E QUANTITATIVO 

I

ITEM 

C

COD DESCRIÇÕES DOS SERVIÇOS UNIDADE QUANT. 

      1 2083 Lavagem completa de veículo de passeio. Serviço 80 

      2 2084 Lavagem completa de caminhão tipo furgão. Serviço 24 

      3 2085 Lavagem completa de veículo utilitário. Serviço 40 

      4 2367 Lavagem completa de ônibus Serviço 400 

      5 2368 Lavagem completa de micro-ônibus Serviço 200 

 

4. DO LOCAL DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 

4.1. A lavagem dos veículos deverá ser realizada nas dependências da empresa contratada, de acordo com as 

necessidades da Secretaria Municipal de Educação, SEMED em dias e horários previamente agendados, 

mediante a apresentação de requisição, autorizada pelo Núcleo de Transportes, especificando a marca e 

modelo do veículo, placa, especificação do serviço, nome do condutor do veículo e campo para 

introdução do nome e assinatura do servidor autorizado pela administração para efetuar a requisição e 

pelo condutor do veículo. 

 

5. DAS DESCRIÇÕES DOS SERVIÇOS 

5.1. As lavagens dos veículos deverão atender a todas as especificações e orientações dos fabricantes dos 

veículos, a fim de eliminar riscos de danos a peças e equipamentos componentes dos respectivos veículos. 

5.2. A lavagem geral deverá incluir lataria, vidros, aspiração, lavagem dos tapetes, limpeza do painel e 

lavagem do motor do veículo; neste último a empresa deverá evitar jatos d'água diretamente sobre os 

componentes eletroeletrônicos e seus chicotes, e ainda, proteger com plásticos o alternador, a central de 

ignição/injeção eletrônica, a bateria, a bobina e, se existente, a central do sistema ABS, além do 

reservatório do fluido de freio, para evitar a sua contaminação. 
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5.3. O serviço de polimento deverá ser efetivado com a utilização de cera à base de silicone, que será passada 

em toda a pintura externa, utilizando-se bucha para espalhar, esfregando bem, em movimentos circulares, 

removendo o produto com uma bucha limpa, após a secagem. 

 

6. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

a) Dispor em sua infra-estrutura de, no mínimo, uma baia para lavagem dos baixos de automóveis; 

b) Dar preferência de atendimento aos veículos da Secretaria Municipal de Educação; 

c) Prestar os serviços de acordo com as especificações constantes deste Termo de Referência; 

d) Responder em relação aos seus empregados, por todas as despesas decorrentes dos serviços, tais como: 

salários, seguros de acidentes, tributos, indenizações, vales refeição, vales-transporte e outras que 

porventura venham a ser reguladas em acordo coletivo. 

e)  Executar diretamente o contrato, sem a transferência de responsabilidades ou subcontratações não 

autorizadas pela Secretaria Municipal de Educação. 

f) Selecionar e treinar os empregados que irão prestar os serviços, tendo funções profissionais legalmente 

registradas em suas carteiras de trabalho; 

g) Responder pelos danos causados diretamente à Administração Pública Municipal ou a terceiros, 

decorrentes de sua culpa ou dolo; 

h) Comunicar por escrito a Administração Pública Municipal, qualquer anormalidade verificada na 

execução dos serviços, relatando-as em Livro de Ocorrências, com os danos e circunstâncias julgados 

necessários ao relato e esclarecimento dos fatos; 

i) No interesse da normalidade dos serviços, manter, diariamente, independentemente de qualquer 

superveniência, a quantidade mínima de pessoal para a realização dos serviços; 

j) Manter durante a execução do contrato as condições que ensejaram a contratação; 

k) Prestar os serviços prezando pela organização, pontualidade e lisura. 

7.        DA GESTÃO DO CONTRATO 

7.1.   Nos termo do Art 67 da Lei 8.666/93, a gestão do presente contrato e seu objeto serão realizados pelo 

Contratante por meio do Decreto nº 305 de 15 de maio de 2017 pela Servidora Giliã dos Santos Oliveira 

Araujo. 

8. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

a) Efetuar o pagamento dos serviços executados, desde que cumpridas todas as formalidades e exigências 

desta contratação. 

b) Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelos empregados da 

Contratada. 
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c) Comunicar à Contratada, quaisquer irregularidades nos serviços prestados, objetivando a imediata 

reparação. 

d) Executar, por meio Núcleo de Transportes da Secretaria Municipal de Educação, a fiscalização, a 

medição e o ateste das faturas correspondentes dos serviços contratados, conforme detalhamento nas 

especificações. 

e) Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelos empregados da 

contratada. 

f) Informar à contratada com antecedência de 24 (vinte e quatro) horas a lista de veículos que serão 

lavados e deverá ser atendido com prioridade, tendo em vista não embaraçar o normal atendimento da 

contratada aos outros clientes. 

 

9. DO PRAZO CONTRATUAL 

9.1. Prazo de execução: a vigência contratual será de 06 (seis) meses, contados a partir da data de sua 

assinatura, podendo ser prorrogado em conformidade com o disposto no Art. 57, da Lei 8.666/93 e suas 

alterações. 
 

 

10. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

13.00 – Secretaria Municipal de Educação  

1301 - Secretaria Municipal de Educação  

2064 – Manutenção e Encargos do Ensino Fundamental 

33.90.39.08- Manutenção de Veículos, Máquinas, Equipamentos e Implementos. 

1553 – Ficha Orçamentária 

 

11. DO PAGAMENTO 

11.1. Os pagamentos serão efetuados com prazo não superior a 30 (trinta) dias, contados da data final do período 

de adimplemento da obrigação, através de crédito em conta-corrente em banco indicado pelo Contratado, 

mediante a apresentação de fatura emitida pela Contratada em correspondência ao objeto executado, 

acompanhada dos demais documentos de comprovação de regularidade fiscal. 

11.2. O preço ajustado será certo, definitivo e irreajustável, salvo nas situações definidas nos parágrafos do artigo 

57 da lei de licitações, em que será aplicada a variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor 

(INPC), do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) ou outro específico, de acordo com o 

objeto. 

11.3. A contratada deverá, obrigatoriamente, encaminhar os seguintes documentos: 

I. 03 (três) vias da AF (Autorização de Fornecimento) encaminhada pela Contratante, que deverão 

estar devidamente assinadas pela empresa em local apropriado; 

II. Nota Fiscal: gerada pelo fornecimento das quantidades de materiais entregues, solicitados na AF. 

Caso a quantidade entregue seja menor da requerida na AF pela Contratante, a Contratada deverá 
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informar por escrito, os motivos de não entrega dos materiais solicitados, os quais serão analisados 

pela Secretaria requerente e posteriormente será informado à mesma sobre a decisão; 

III. Certidões Negativas de Débitos: da União (Secretaria de Receita Federal, INSS e FGTS), do 

Estado e Município (IPTU e ISS). Todas as certidões deverão estar dentro do prazo de validade de 

no mínimo 10 (dez) dias antes de seu vencimento. 

11.4. No caso da empresa contratada ser optante do SIMPLES, deverá apresentar juntamente com a nota fiscal a 

declaração, em obediência ao inciso IV do art. 4º da Instrução Normativa da Receita Federal do Brasil nº 

1.244 de 30/01/2012, devidamente assinada pelo responsável e no original.   

11.5. A falta de um dos documentos solicitados no item anterior poderá implicar no não recebimento dos 

materiais e, consequentemente, da nota fiscal. 

 

12. DA RESPONSABALIDADE PELA ELABORAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA 

Elaborado por: Vera Lucia Gonçalvez 

Cargo: Administrativo 

 

13. DA AUTORIZAÇÃO 

Aprovo o presente Termo de Referência e autorizo a realização da licitação. 
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ANEXO I 

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 

 

 


