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ANEXO III 

TERMO DE REFERÊNCIA 

 

1. DO OBJETO 

1.1 O presente Termo tem como objeto o REGISTRO DE PREÇOS, na modalidade PREGÃO 

PRESENCIAL para contratação de empresa especializada nos serviços gerais de mão de obra 

(Cozinheira/Merendeira) para fornecimento de merenda escolar, com fornecimento de equipamentos de uso 

pessoal, em atendimento as unidades de Ensino da Rede Municipal de Educação Município de 

Dourados/MS. 

 

2. DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL 

2.1 Lei nº 10.520 de 17/07/2002, Lei complementar 123 de 14/12/2008, Decreto Municipal nº 368, de  

 20 de julho de 2009 e aplicação subsidiária da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações. 

 

3. DA ESPECIFICAÇÃO E QUANTIDADE 

3.1. Descrição e quantidades especificadas no Pedido n.º 221/2017. 

 

4. DOS LOCAIS DE EXECUÇÃO 

 
Local ENDEREÇO 

Secretaria Municipal de Educação Av Coronel Ponciano Pavilhão de eventos Dom Deodoro Leitz 

E. M. Agrotécnica Pe. André Capélli Rodovia Gumercindo P. dos Reis n°379  - KM 1 

E. M. Armando Campos Belo Rua João Paulo Garcete, 4825 – Jardim Santa Brígida 

E. M Arthur Campos Mello Rua Ernesto de Matos Carvalho, 815 - Vila Cachoerinha 

E. M Aurora Pedroso de Camargo Rua Amael Pompeu Filho, 360 – Parque Alvorada 

E. M. Bernardina Corrêa de Almeida Rua Eulália Pires, 370 – Vila Almeida 

E. M. Cel. Firmino Vieira de Matos Rua Nina Gomes da Silva s/n – Distrito do Guassu –  Macaúba 

E. M. Clarice Bastos Rosa Rua João Vicente Ferreira, 6575 – Jardim Maracanã 

E. M. Dom Aquino Corrêa Rua Yolanda Karru/ SNº - Distrito de Panambi 

E M Dr° Camilo Hermelindo da Silva Linha do Barreirinho, KM4 – Indápolis – caixa postal 69 

E. M. Etalívio Penzo Rua S, 230 – Parque das Nações II 

 E. M. Fazenda Miya Fazenda Miya – Distrito da Vila Formosa 

E. M. Francisco Meireles Rodovia Dourados/Itaporã, KM2, Missão Evangélica Caiuá 

E. M. Franklin Luiz Azambuja Rua Manoel Rasselen, 195 – BNH 4°Plano 

E. M. Frei Eucário Schmitt  Rua Continental, 5.075 – Jardim dos Estados 

E. M. Geraldino Neves Corrêa Rodovia MS, 741 – Distrito de Picadinha 

E. M. Indígena Agustinho Rodovia Dourados/Itahum – Reserva Indígena, Aldeia Bororó 

E. M. Indígena Araporã Rodovia Dourados / Itaporã, KM 5 – Aldeia Bororó 

E. M. Indígena Lacuí Roque Isnard Reserva Indígena – Aldeia Bororó 

EM Ind. Pai Chiquito-Chiquito Pedro Aldeia Pananbizinho – Distrito Panambi  

E. M.  Indígena Ramão Martins Rodovia Dourados/Itaporã – Reserva Indígena Jaguapiru 

E M Ind. Tengatuí Marangatu – Pólo Rodovia Dourados/Itaporã, Km 5 – Reserva Indígena Jaguapiru  

E. M. Izabel Muzzi Fioravanti Rua Maria da Glória, 560 – Vila Industrial 

E. M. Januário Pereira de Araújo Rua Alpes, 348 – Jardim Itália 

E. M. Joaquim Murtinho Rua Onofre Pereira de Matos, 1842 – Jardim Central 

EM José E. C. Estolano–Perequeté Rua Paraguay s/n – Itahum 

E. M. Laudemira Coutinho de Melo Rua Ayrton Sena, 350 – Jardim Santa Maria  

E. M Lóide Bonfim Andrade Rua Maria de Carvalho, 560 – Jd Água Boa 

EM Maria da Rosa A. da S. Câmara Rua Presidente Kennedy, 710 – Vila Industrial 

E. M. Neil Fioravante – CAIC Rua Josué Garcia Pires, 2400 – Parque Nova Dourados 

E. M  Pe. Anchieta Rua: São Paulo s/n – Vila Formosa 

E. M. Pedro Palhano AV. Presidente Vargas, 3.710 – Jardim Jaguapirú 

E. M. Pref. Álvaro Brandão Rua Filomeno João Pires, 1460 – Jardim João Paulo II 

EM Pref. Luiz Antônio Á. Gonçalves Rua Eurides de Mattos Pedroso, 1.100 – JD Novo Horizonte 

E. M. Pref. Ruy Gomes Rua Bahia s/n – Distrito da Vila São Pedro 
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EM Prof. Manoel S. de Oliveira Rua Ponta Grossa, 3471 – Vila Rosa 

E. M Profª Antonia Cândida de Melo Rua José Valério dos Santos, 510 – Parque das Nações II 

E. M. Profª Avani C. Fehlauer AV. Roberto Teixeira, 161 – Jardim Florida I 

E M. Profª Clori Benedetti de Freitas Rua Afenas, 355 Jardim Jóquei Clube 

E. M. Profª Efantina de Quadros Rua General Castelo Branco, 1.101 – Jardim Florida II 

EM Profª Elza Farias Kintschev Real   Rua Eulália Pires, 815 Cohab II 

EM Profª Iria Lucia Wilhelm  Konzen Rua Ataide de Souza Leitão, 65 – Parque do Lago II  

EM Profª Maria Conceição Angélica Rua G3, s/n – Jardim Guaicurus 

E. M. Sócrates Câmara Rua Projetada V, 655 – Canaã I 

E M. Ver. Albertina Pereira de Matos Rua Izzat Busuan, 4295 – Vila Mary 

E. M. Weimar Gonçalves Torres Rua Antônio Emilio de Figueiredo, 80 – Jardim Climax 

CEIM Austrílio Ferreira de Souza 

Rua Jaime Moreira, S/N – Jardim Maracanã 

CEIM Beatriz de Barros Bumlai R Manoel Rasselen c/ R Abidias F. Nascimento –BNH 4° Plano 

CEIM Celso de Almeida Rua Álvaro Brandão 2865 - Jardim Canaã I   

CEIM Claudina Silva Teixeira R Demenciano de Matos Pereira, S/N - Residencial Estrela Porã  

CEIM Clarinda Mattos e Souza R.Danilo G. Vilhalva Paixão, 1045 - Res. João Ant° Luiz Braga 

CEIM Claudete Pereira Lima Rua Marginal Guassu, nº 2685 - Jardim Climax 

CEIM Dalva Vera Martinês Rua Avaré, 335 – Jardim Jockey Clube  

CEIM Décio Rosa Bastos Rua Antônio Azambuja, S/N – Vila Vieira  

CEIM Geny Ferreira Milan Rua Deolinda da Conceição, S/N – Vila Cachoeirinha 

CEIM Helena Efigênia Rua Manoel Correa neto, S/N – Parque das Nações I 

CEIM Hélio Lucas Rua Egidio Cerqueira César S/N - Residencial Izidro Pedroso  

CEIM Ivo Benedito Carneiro Rua D. João VI, 1730 – Jardim Monte Líbano  

CEIM Kátia Marques Barbosa Rua Josué Pires Garcia 2400 – Parque Nova Dourados  

CEIM Manoel Pedro Nolasco Rua Amancio Pereira de Matos, S/N - Jardim João Paulo II  

CEIM Maria de Nazaré Rua Ozório Nunes Siqueira, 161 - Jardim Flórida II 

CEIM Maria do Rozário M. Sechi Rua Eduardo Cerzózimo, S/N – Parque Alvorada  

CEIM Paulo Gabiatti Rua Pureza Carneiro Alves S/N – Jardim Água Boa  

CEIM Pedro da Silva Mota Rua Maria Alves da Silva, nº 200 - Jardim Guaicurus 

CEIM Pequeno Príncipe Rua Adroaldo Pizzini, 1.565, Jardim São Pedro 

CEIM Profª Dejanira de Q. Teixeira Rua João Vicente Ferreira, S/N – Jardim Santa Maria  

CEIM Profª Irany Batista Matos Rua Ernesto de Matos, s/n – Vila Cachoeirinha  

CEIM Profª Lúcia Licht Martins Rua Alice Martina S/n – Antiga Avenida Protreirito 

CEIM Profª Zeli da Silva Ramos R Coronel José Alves Marcondes, 600- Residencial Monte Carlo 

CEIM Profº. Bertílo Binsfeld Rua das Mangueiras, s/n – Jardim Colibri  

CEIM Profº. Guilherme S. Gomes Rua Silidônio Verão, s/n – Jardim Vista Alegre  

CEIM Profº. Mário Kumagai Rua Anair da Silva Rocha, 1530 – Jardim Novo Horizonte  

CEIM Raio de sol Rua Filinto Muller, 750 – Parque das Nações I 

CEIM Ramão Vital Viana Rua Barnabé Minhos, S/N  

CEIM Recanto da Criança Rua José de Alencar, esquina com Ipiranga, S/N – Vila Índio  

CEIM Recanto Raízes Rua Cafelândia, 1680 – Jardim Água Boa  

CEIM Sara Penzo Rua S-13, S/N – Parque das Nações II  

CEIM Sonho Encantado Rua Gerônimo Marques de Matos, n° 550 

CEIM São Francisco Rua José de Alencar, 1350 – Vila Índio  

CEI UFGD -  Rodovia Dourados - Itahum, Km 12 - Cidade Universitária.  

CEIM Vittorio Fedrizzi Rua Tietê, S/Nº  – Jardim Itália  

CEIM Wilson Benedito Carneiro Rua Rangel Torres, S/N – Santa Brígida  

 

I. Poderão ser incluídos novos locais no decorrer da vigência contratual o qual a Contratada deverá atender 

conforme solicitação. 
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5. DAS CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO 

5.1 Os serviços de mão de obra em fornecimento de merenda escolar a serem contratados, serão prestados nas 

dependências das localidades descritas anteriormente, de acordo com o quantitativo de merendeiras a serem 

distribuídos nos setores, no regime de 40 (quarenta) horas semanais, com jornada diária de 08 (oito) horas, 

de segunda a sexta-feira.  

5.2 Caso haja alteração do horário de expediente da Contratante, a Contratada deverá atender aos serviços 

prestados conforme carga horária estipulada, obedecendo aos limites determinados pela legislação vigente. 

5.3 A folha de frequência (ponto) será assinada diariamente pelos funcionários e serão fiscalizadas e assinadas 

pelo servidor municipal responsável de cada setor/secretaria/órgão no qual realiza o serviço, comprovando, 

desta forma, a devida frequência. 

5.4 Os materiais de limpeza e equipamentos de cozinha, serão fornecidos pela Contratante para a execução dos 

serviços gerais para a execução do serviço. 

5.5 Entende-se como materiais de limpeza: desinfetantes, sabão (em pó, barra ou líquido), detergentes, 

limpadores em geral, rodos, vassouras, panos de chão, flanelas, entre outros agentes de limpeza. 

 

6. DA DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 

6.1. Os serviços serão executados pela CONTRATADA na seguinte frequência: 

 

I. Serviços Gerais de Alimentação Escolar – MERENDEIRAS. 

 

Atuar na função de merendeiras nas Unidades Escolares ou Centros de Educação Infantil Municipal – 

executar atividades vinculadas ás atribuições de execução de cardápios e preparação de refeições aos alunos, 

sob orientação de nutricionistas; realizar serviço de limpeza e esterilização de pratos, talheres, utensílios e 

vasilhames de cozinha; executar trabalho de servir refeições, lanches, merendas e outros tipos de 

alimentação; controlar o armazenamento e a conservação de gêneros alimentícios adquiridos e controlar os 

prazos de validade dos mesmos; controlar o estoque quanto à entrada e saída de alimentos; utilizar 

uniformes, touca, avental e sapatos fechados, quando estiver executando os serviços de cocção e 

distribuição dos alimentos; manter o ambiente de trabalho limpo. 

 

 

6.2. Diariamente, Serviços gerais em fornecimento de merenda escolar. 

 

6.2.1. Realizar o serviço de preparo de alimentos do programa de alimentação escolar PNAE, em 

conformidade com o cardápio elaborado, verificando a quantidade per capta indicada para cada produto; 

6.2.2 Organizar a forma de servir dos alimentos, verificando a quantidade indicada; 

6.2.3 Organizar o ambiente de acondicionamento dos alimentos e utensílios de cozinha; 

6.2.4 Ter conhecimento das normas e legislações referentes ao setor; 

6.2.5 Preparar alimentos utilizando processos diversos, operar câmara fria para armazenar e conservar 

produtos e insumos, em conformidade às normas e procedimentos técnicos e de qualidade, segurança, 

higiene, saúde e preservação de alimentos; 

6.2.6 Zelar pela realização dos serviços de limpeza e esterilização de pratos, talheres, utensílios e vasilhames 

de cozinha e preparar e servir merenda e refeições, lanches e outros tipos de alimentação para alunos; 

6.2.7 Receber os alimentos, verificando sua qualidade, marca, data de validade e acondicionamento; 

6.2.8 Gerenciar os trabalhos realizados dentro do ambiente da cozinha; 

6.2.9. Garantir a higiene necessária, conforme normas de vigilância sanitária; 

6.2.10 Executar demais serviços considerados necessários à frequência diária. 

 

6.3. As especificações definem técnicas e rotinas a serem seguidas pela CONTRATADA, em estrita 

concordância e obediência às normas técnicas vigentes, com o objetivo de permitir o perfeito 

funcionamento das instalações prediais e dos equipamentos, objeto do Edital, de forma a proporcionar 

atividades ininterruptas nos prédios das Unidades Escolares da Secretaria Municipal de Educação. 

6.4. Os preços apresentados pela CONTRATADA deverão cobrir todos os custos dos serviços, abrangendo o 

fornecimento de mão de obra especializada, leis e encargos sociais decorrentes, ferramentas e 

equipamentos, transportes, veiculo, celular, hospedagens, passagens, fretes, remoção de móveis, máquinas 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Detergente
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ou equipamentos para execução dos serviços e seu reposicionamento no local, limpeza do ambiente, enfim, 

tudo o que for preciso para garantir a qualidade e funcionalidade dos serviços solicitados.  

6.5. No caso de dúvidas, recomenda-se consulta Secretaria Municipal de Educação, para os esclarecimentos 

pertinentes, antes da apresentação da proposta.  

6.6.  Este documento será parte integrante do Contrato, independentemente de sua transcrição. 

 

7. CRITÉRIO DE ACEITAÇÃO 

  7.1 Os serviços serão recebidos conforme prevê o artigo 73 da Lei 8.666/93. 

 

8. DA GESTÃO DO CONTRATO 

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

Contratante por meio da Servidora Diliã dos Santos Oliveira Araujo, matrícula nº 114760623-6. 

 

9. DOS DEVERES DA CONTRATADA 

 

9.1As empresas interessadas, por intermédio dos seus respectivos profissionais de nível superior com inscrição 

junto ao CRA – Conselho Regional de Administração e seu respectivo Certificado de responsabilidade 

Técnica – CRT, poderão efetuar vistoria nas instalações dos setores mencionados no objeto do edital e 

tomar conhecimento das condições para execução dos serviços. Realizada a vistoria poderá apresentar, 

portanto, Atestado de Vistoria Técnica. 

 

a) Apresentar Atestado de Vistoria Técnica, comprovadamente realizado por seu responsável técnico, 

atestando que a empresa licitante vistoriou as instalações dos setores descritos neste Termo de 

referência, onde serão executados os serviços, estando ciente das condições, prazos e especificações 

pertinentes ao mesmo. 

b) A vistoria poderá ser realizada em horário comercial, dirigindo-se ao responsável pela unidade 

vistoriada e no máximo em até 03 (Três) dias úteis anteriores a data do pregão. 

 

9.2 A Contratada deverá assumir os seguintes itens: 

 

I. A empresa prestadora dos serviços, doravante denominada CONTRATADA, além do fornecimento da 

mão de obra e dos equipamentos de uso pessoal, necessários para a perfeita execução dos serviços do 

objeto desse Termo de Referência, obriga-se a: 

II. Responsabilizar-se integralmente pelos serviços contratados, nos termos da legislação vigente; 

III. Selecionar e preparar rigorosamente os empregados que irão prestar os serviços, encaminhando 

elementos portadores de atestados de boa conduta e demais referências, tendo funções profissionais 

legalmente registradas em suas carteiras de trabalho; 

IV. Apresentar à Contratante, após o início da prestação dos serviços, ficha dos empregados devidamente 

digitada, contendo dados de identificação pessoal e endereço do empregado; 

V. Manter disciplina nos locais dos serviços, retirando no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas após 

notificação, qualquer empregado considerado com conduta inconveniente pela Secretaria Municipal de 

Educação; 

VI. Substituir os empregados faltosos, bem como os que não se apresentarem devidamente uniformizados e 

com crachá/plaqueta, observando a qualificação necessária e o horário de execução dos serviços; 

VII. Manter seu pessoal uniformizado, identificando-os através de crachás, com fotografia recente, e 

provendo-os dos Equipamentos de Proteção Individual – EPI’s, quando necessário; 

VIII. Não repassar os custos de qualquer um dos itens de uniforme e equipamentos a seus empregados; 

IX. Manter todos os equipamentos e utensílios necessários à execução dos serviços, em perfeitas condições 

de uso. Os equipamentos elétricos devem ser dotados de sistemas de proteção, de modo a evitar danos à 

rede elétrica e ao funcionário que o utilize; 

X. Identificar todos os equipamentos, ferramentas e utensílios de sua propriedade, de forma a não serem 

confundidos com similares de propriedade da Secretaria Municipal de Educação; 
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XI. Implantar, de forma adequada, a planificação, execução e supervisão permanente dos serviços, de 

forma a obter uma operação correta e eficaz, realizando os serviços de forma meticulosa e constante, 

mantendo sempre em perfeita ordem, todas as dependências objeto dos serviços; 

XII. Responsabilizar-se pelo cumprimento, por parte de seus empregados, das normas disciplinares 

determinadas pela Secretaria Municipal de Educação; 

XIII. Observar as Normas de Segurança e Medicina do Trabalho; 

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

empregados, acidentados ou com mal súbito, por meio de seus encarregados; 

XV. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou municipal, as normas de 

segurança da Secretaria Municipal de Educação; 

XVI. Instruir os seus empregados, quanto à prevenção de incêndios nas das unidades de Ensino da Rede 

Municipal de Educação Município de Dourados; 

XVII. Fazer seguro de seus empregados contra riscos de acidentes de trabalho, responsabilizando-se, também, 

pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, resultantes da execução do contrato, 

conforme exigência legal; 

XVIII. Observar conduta adequada na utilização dos materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios, 

objetivando a correta execução dos serviços; 

XIX. Os serviços deverão ser executados de forma que não interfiram com o bom andamento da rotina de 

funcionamento das unidades de Ensino da Rede Municipal de Educação Município de Dourados; 

XX. Pagar, até o 5º(quinto) dia útil do mês subsequente ao vencido, os salários dos empregados utilizados 

nos serviços contratados, bem como recolher no prazo legal os encargos decorrentes da contratação dos 

mesmos, exibindo, sempre que solicitado, as comprovações respectivas; 

XXI. Não reproduzir, divulgar ou utilizar em benefício próprio, ou de terceiros, quaisquer informações de 

que tenha tomado ciência em razão da execução dos serviços discriminados, sem o consentimento, 

prévio e por escrito, da CONTRATANTE; 

XXII. Não utilizar o nome da CONTRATANTE, ou sua qualidade de CONTRATADA, em quaisquer 

atividades de divulgação empresarial, como, por exemplo, em cartões de visita, anúncios e impressos, 

sob pena de rescisão contratual. 

XXIII. Não oferecer o contrato em garantia de operações de crédito bancário; 

XXIV. Fornecer à CONTRATANTE, juntamente com a fatura mensal, cópia das Guias de Recolhimento do 

INSS e FGTS, da Folha de Pagamento dos Empregados, referentes ao mês anterior, alocados para 

prestação dos serviços, devidamente autenticadas e dos comprovantes dos pagamento de todos os 

encargos trabalhistas e de fornecimento dos benefícios, sob pena de não liquidação da despesa; 

XXV. Apresentar, independente de solicitação pela CONTRATANTE, documentação que comprove o 

correto e tempestivo pagamento de todos os encargos previdenciários, trabalhistas e fiscais decorrentes 

da execução do contrato e que demonstre que os referidos pagamentos referem-se aos empregados 

utilizados na execução do contrato; 

XXVI. O atraso na apresentação, por parte da empresa, da fatura ou dos documentos exigidos como condição 

para pagamento importará em prorrogação automática do prazo em igual número de dias de 

vencimento da obrigação da CONTRATANTE; 

XXVII. O atraso no pagamento decorrente das circunstâncias descritas na obrigação anterior, não exime a 

CONTRATADA de promover o pagamento dos empregados nas datas regulamentares, nem das 

obrigações sociais e trabalhistas; 

XXVIII. Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto do Contrato, sem prévia e expressa anuência da 

CONTRATANTE; 

XXIX. Cumprir as normas e regulamentos internos do CONTRATANTE; 

XXX. Responder civilmente por danos e/ou prejuízos causados à CONTRATANTE ou a terceiros, 

decorrentes da execução dos serviços ora contratados, ou de atos dolosos ou culposos de seus 

empregados. Assume a CONTRATADA, nesse caso, a obrigação de reparar o dano e/ou prejuízo, 

inclusive mediante a reposição do bem danificado em condições idênticas às anteriores ao dano ou o 

ressarcimento a preços atualizados, dentro de 30 (trinta) dias, após a comunicação que lhe deverá ser 

feita por escrito. Caso não o faça dentro do prazo estipulado, a CONTRATANTE reserva-se o direito 

de descontar o valor do ressarcimento da garantia de execução ou da fatura do mês. 

 

10. DOS DEVERES DA CONTRATANTE 
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a) Além das obrigações resultantes da observância da Lei 8.666/93, são obrigações da Contratante: 

Efetuar o pagamento no tempo, lugar e forma estabelecidos no contrato. 

b)  Proporcionar todas as facilidades que lhe couber, para que a execução dos serviços sejam 

executados na forma estabelecida no Termo de Referência. 

c) Fornecer através do setor competente os materiais para a realização dos serviços. 

d) Notificar, por escrito, a CONTRATADA quaisquer irregularidades encontradas na prestação do 

fornecimento. 

e) Participar ativamente das sistemáticas de supervisão, acompanhamento e controle de qualidade do 

fornecimento prestado, bem como atestar os documentos fiscais referentes à execução efetiva dos 

serviços. 

f) Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela CONTRATADA. 

g) Aplicar, se for o caso, as sanções administrativas e penalidades regulamentares e contratuais. 

h) Acompanhar e fiscalizar a execução do Contrato, bem como atestar na Nota Fiscal/Fatura. 

 

11. DOS DIREITOS E OBRIGAÇÕES DAS PARTES 

11.1.  Compete ao Órgão Gestor: 

 

11.1.1 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 de item, 

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

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

11.1.2  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. 

11.1.3 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; 

11.1.4 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; 

11.1.5 Emitir a autorização de compra; 

11.1.6 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; 

11.1.7  Aplicar penalidades e sanções cabíveis; 

11.1.8 Cancelar o registro de preços quando presentes as situações previstas na Cláusula Sexta deste documento; 

 

11.2 Competem aos Órgãos ou Entidades Usuários: 

 

11.2.1 Firmar ou não a contratação do objeto de registro de preço ou contratar nas quantidades estimadas; 

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

execução dos serviços dentro das normas estabelecidas no edital; 

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

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

11.2.3 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; 

11.2.4 Aplicar as penalidades de sua competência ao fornecedor faltoso; 

11.2.5 Rejeitar, no todo ou em parte, os serviços entregues em desacordo com as obrigações assumidas pelo 

compromitente fornecedora; 

11.2.6 Efetuar os pagamentos dentro das condições estabelecidas no edital; 

 

11.3. Compete ao Compromitente Fornecedor (a): 

 

11.3.1 Executar os serviços nas condições estabelecidas no presente Termo de Referência e atender todos os 

pedidos de contratação durante o período de duração do Registro de Preços, independente da quantidade 
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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;  

11.3.2. 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; 

11.3.3 Substituir os serviços recusados pelo órgão ou entidade usuária, sem qualquer ônus para a 

Administração, no prazo máximo de 10 (dez) dias, independentemente da aplicação das penalidades 

cabíveis;  

11.3.4. Ter revisado ou cancelado o registro de seus preços, quando presentes os pressupostos previstos em Lei; 

11.3.5. Atender a demanda dos órgãos ou entidade usuários, durante a fase da negociação de revisão de preços, 

com os preços inicialmente registrados garantidos a compensação dos valores dos materiais/serviços já 

entregues, caso do reconhecimento pela Administração do rompimento do equilíbrio originalmente 

estipulado; 

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

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

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

11.3.8. 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. 

11.3.9. Receber os pagamentos respectivos nas condições pactuadas. 

 

 

12. DA CONTRATAÇÃO 

 

12.1. 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. 

12.2. 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. 

12.2.1.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. 

12.3. Colhidas às 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). 

12.4. As empresas com preços registrados passarão a ser denominadas Detentoras da Ata de Registro de Preços, 

após a respectiva assinatura da Ata. 

12.5. 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, na ordem de classificação, mantido o preço 

da primeira classificada na licitação. 

12.6. 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. 

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

publicação de seu extrato. 

12.8 Por ocasião da assinatura da Ata de Registro de Preços, será exigida da(s) licitante(s) vencedora(s) a 

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

Tributos e Contribuições Federais. 

 

13. DAS PENALIDADES E DAS MULTAS 

 

13.1.  Pelo descumprimento da obrigação assumida, caracterizado pela recusa da fornecedora em assinar o 

contrato, aceitar ou retirar a nota de empenho ou documento equivalente fora do prazo estabelecido, 

ressalvados os casos previstos em lei, devidamente informados e aceitos, ficará a fornecedora, sujeito às 

seguintes penalidades a juízo do órgão usuário/aderente ou da SECRETARIA DE FAZENDA – 

http://www.dourados.ms.gov.br/


 

 

 
—  Página 8 —  

FOLHA: _______ 

PROC.: 383/2017 

RUBRICA: _____ 

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES no que lhe couber: 

I. Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor constante da nota de empenho e/ou contrato;  

II. Cancelamento do percentual registrado; 

III. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a administração por 

prazo de até 05 (cinco) anos. 

13.2 As sanções previstas nos incisos anteriores poderão ser aplicadas cumulativamente. 

13.2.1 Por atraso injustificado na execução do contrato: 

I. Multa moratória de 1% (um por cento), por dia útil, sobre o valor da prestação em atraso até o décimo 

dia; 

II. Rescisão unilateral do contrato após o décimo dia de atraso e, 

III. Cancelamento do percentual registrado.   

13.2.2 Por inexecução total ou execução irregular do contrato de fornecimento ou de prestação de serviço: 

I. Advertência, por escrito, nas faltas leves; 

II. Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor correspondente à parte não cumprida ou da totalidade do 

fornecimento ou serviço não executado pela fornecedora; 

III. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a administração por 

prazo de até 05 (cinco) anos; 

IV. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem 

os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria 

autoridade que aplicou a penalidade. 

13.3  A penalidade de multa, estabelecida no inciso II, poderá ser aplicada juntamente com as sanções 

previstas nos incisos I, III e IV do subitem acima, sem prejuízo da rescisão unilateral do instrumento de 

ajuste por qualquer das hipóteses prescritas nos art. 77 a 80 da Lei n. 8.666/93. 

13.4 Apresentação de documentação falsa, não manutenção da proposta e cometimento de fraude fiscal, 

acarretará sem prejuízo das demais cominações legais:  

I. suspensão temporária de participação em licitação ou impedimento de contratar com a Administração 

de até 05 (cinco) anos e descredenciamento do Certificado Cadastro Fornecedor. 

13.5 A empresa que não recolher as multas tratadas nos incisos anteriores no prazo máximo de 05 (cinco) 

dias úteis contados da notificação ensejará também a aplicação da pena de suspensão temporária de 

participação em licitação ou impedimento de contratar com a Administração, enquanto não adimplida a 

obrigação. 

13.6 Fica garantido a fornecedora o direito prévio da citação e de ampla defesa, no respectivo processo, no 

prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da notificação ou publicação do ato. 

 

 

13.7 As penalidades somente poderão ser relevadas ou atenuadas pela autoridade competente, mediante 

aplicação do princípio da proporcionalidade, em razão de circunstâncias fundamentadas em fatos reais e 

comprovadas, desde que requeridas por escrito e no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis da data em 

que for notificada da pretensão da Administração da aplicação da pena.  

13.8 As penalidades aplicadas serão, obrigatoriamente, anotadas no Certificado de Cadastro do Fornecedor. 

13.9 As importâncias relativas às multas deverão ser recolhidas à conta da Prefeitura Municipal de Dourados, 

se Órgão da Administração Direta, ou na conta específica, no caso de Autarquias, Fundações e 

Empresas Públicas. 

 

14 DO PRAZO CONTRATUAL 

14.1 A vigênciaa do contrato será contada a partir de sua assinatura, com término em 31 de dezembro de 2017, 

podendo ser prorrogado ou acrescido, por meio de termo aditivo, em conformidade com a Lei nº. 8.666/93 

e suas alterações. 

 

15 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

13.00 – Secretaria Municipal de Educação 

12.361.104 – Programa de Aprimoramento e Oferta de Ensino de Qualidade 

2122 – Salário Educação 

33.90.39.00 – Outros Serviços de terceiros – Pessoa Jurídica 

Fonte: 115049 
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Ficha: 445 

 

16 DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

I. Por ocasião da apresentação mensal do documento fiscal, a licitante contratada deverá apresentar a 

documentação abaixo listada, sob pena de retenção do pagamento até regularização: 

a) Prova de regularidade tributária para com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do licitante, 

mediante apresentação de certidão negativa de tributos; 

b) Prova de regularidade tributária para com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do licitante, 

mediante apresentação de certidão negativa de tributos; 

c) Prova de regularidade tributária para com a Fazenda Federal – Certidão Negativa Conjunta de Tributos 

Federais e de Dívida Ativa da União; 

d) Certificado de Regularidade de Situação, junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – 

CRS/FGTS; 

e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhista; 

II. A CONTRATADA deverá discriminar no corpo do documento fiscal emitido mensalmente, o valor 

mensal dos serviços, bem como, a incidência dos encargos (IR, ISS, INSS e Contribuições Federais), 

conforme legislação vigente. 

III. A retenção dos Tributos Federais não será efetuada caso a Licitante apresente junto com sua Nota Fiscal 

a comprovação de que a mesma é optante do Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e 

Contribuições das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte – SIMPLES; 

IV. A licitante contratada se obriga a cumprir com todos os ditames da legislação trabalhista e apresentar os 

documentos abaixo relacionados, nas épocas previstas, conforme a legenda a seguir, sob pena de 

retenção do pagamento até a regularização: 

a) SOLICITAÇÃO NO INÍCIO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS: 

i. Contrato de trabalho; 

ii. Registro de Empregados (ingresso); 

 

b) SOLICITAÇÃO ANUAL 

i. RAIS; 

ii. Décimo Terceiro Salário. 

 

c) SOLICITAÇÃO MENSAL 

i. Controle de Horas; 

ii. Recibo Salário; 

iii. GFIP; 

iv. Recolhimento Previdenciário; 

v. Notas Fiscais Retenção. 

 

d) SOLICITAÇÃO EM OUTRAS ÉPOCAS 

i. Recibo de Férias; 

ii. Décimo Terceiro Salário; 

iii. Aviso Prévio de Demissão (no ato). 

 

V. A Contratante realizará o pagamento mensal sobre os valores correspondentes ao número real de 

funcionários contratados em execução pela Contratada, ficando ainda, livre para fiscalizar a quantidade 

de funcionários que de fato estão prestando os serviços. 

VI. A Contratante realizará os pagamentos com base na planilha de custos apresentada na licitação, 

vencedora do certame. 

VII. Para cada mês de pagamento, a Contratada deverá encaminhar todas as documentações mencionadas 

anteriormente bem como a planilha de custo correspondente ao tipo e quantidade de funcionários, 

para a devida conferência e fiscalização dos itens constantes na planilha de custo licitado com o recibo 

do salário (holerite) pago aos funcionários.  

VIII. Desta forma, poderá haver mais de 01 (uma) planilha de custo para o mesmo tipo de funcionário, pois 

deverão ser retirados os itens que não são utilizados e pagos ao mesmo. Exemplo: adicional de 
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insalubridade (funcionários que não realizam a limpeza em banheiros públicos não receberão o 

adicional, portanto, será pago somente aos que efetivamente realizam o serviço). 

IX. Não haverá durante a execução do contrato, inclusão de itens não previstos na planilha de custos. Caso 

haja a necessidade de inclusão (alteração da legislação vigente, por exemplo), a Contratada deverá 

entrar com pedido de reequilíbrio econômico-financeiro para análise e posterior aditamento ao Contrato, 

caso o pedido seja deferido. 

X. A Contratante realizará a conferência, e havendo informações conflitantes solicitará a correção dos 

mesmos. 

XI. Após a conferência, a Contratante emitirá a planilha de medição mensal, conforme valores constantes na 

planilha de custo, o qual deverá ser assinada e carimbada pela Contratada. 

XII. Contratada deverá, ainda, obrigatoriamente, encaminhar os seguintes documentos quando da 

entrega da nota fiscal: 
i. 03 (três) vias da AF encaminhada pela Contratante, que deverão estar devidamente assinadas 

pela empresa em local apropriado; 

ii. Nota fiscal gerada pela execução mensal dos serviços com a respectiva Planilha de Medição, no 

qual nesta, deverá constar locais de execução, quantidade de funcionários, quantidade de dias 

trabalhados, etc; 

iii. Certidões Negativas de Débitos: da União (Secretaria de Receita Federal, FGTS e Trabalhista), 

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

validade de no mínimo 10 dias antes de seu vencimento. 

a) A falta de um dos documentos solicitados no item anterior poderá implicar no não recebimento da 

nota fiscal. 

 

17 DOS CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS DOS SERVIÇOS 

17.1 A Planilha dos Custos e Formação de Preços do funcionário/mês referente à categoria profissional 

(Cozinheira/ Merendeira), a ser apresentada pelo proponente, deverá conter o detalhamento dos custos 

que compõem os preços, conforme modelo em anexo, levando em consideração:  

I. Valor da remuneração da mão de obra da categoria envolvida na prestação dos serviços, cujo salário 

normativo deverá ser definido conforme Acordo, Convenção ou Dissídio Coletivo de Trabalho em 

vigor, no presente caso, estipulado pelo Sindicato dos Trabalhadores nas Empresas de Asseio e 

Conservação do Estado do Mato Grosso do Sul. 

II. Valor da Reserva Técnica; 

III. Valor dos encargos sociais e trabalhistas incidentes, com base na legislação; 

IV. Custos dos Insumos; 

V. Custos administrativos operacionais e lucros, calculados como percentuais aplicado sobre os custos 

diretos; 

VI. O valor dos tributos, em conformidade com a legislação, incidentes sobre a Mão de Obra, Insumos e 

demais Componentes. 

 

18. DOS USUÁRIOS DO REGISTRO DE PREÇO 

 

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

Dourados-MS; 

18.2.  Caberá aos órgãos ou entidades usuários a responsabilidade, após contratação, pelo controle do 

cumprimento de todas as obrigações relativas ao fornecimento, inclusive aplicação das sanções previstas 

neste Termo de Referência; 

18.3. 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; 

18.4. 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 – SEMFAZ, 

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; 
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18.5. Aos órgãos ou entidades usuários da Ata de Registro de Preços, fica vedada a execução dos serviços com 

preços superiores aos registrados, devendo notificar a SEMFAZ – Departamento Central de Compras, 

os casos de licitações com preços inferiores a estes; 

18.6.  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. 

 

 

19. DA RESPONSABALIDADE PELA ELABORAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA 

Elaborado por: Fábio Augusto Moreno Múrcia 

Cargo: Professor do Magistério 

 

 

20. DA AUTORIZAÇÃO 

 

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

PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS – Cozinheira (Merendeira) 

  N° do Processo   

  Licitação   

Discriminação dos Serviços (dados referente à contratação) 

A Data de apresentação da proposta (dia/mês/ano)   

B Municipio/UF Dourados/MS 

C Ano Acordo, Convenção ou Sentença Normativa em Dissídio Coletivo 

 D N° de meses de execução contratual 12 

Identificação do Serviço 

Tipo de Serviço 
Unidade de 

Medida 

Quantidade total a contratar (em função da 

unidade de medida) 

Cozinheira (Merendeira) Unidade 120 

MÃO-DE-OBRA VINCULADA À EXECUÇÃO CONTRATUAL 

Dados complementares para composição dos custos referentes à mão-de-obra 

1 Tipo de serviço (mesmo serviço com características distintas) Cozinheira (Merendeira) 

2 Salário Normativo da Categoria Profissional                            957,00  

3 Categoria profissional (vinculada à execução contratual)  Merendeira 

4 Data-base da categoria (dia/mês/ano) 01/01/2017 

MÓDULO 1: COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO 

1 Composição da Remuneração % Valor (R$) 

A Salário Base  

                           

957,00  

B Adicional de periculosidade                                      -    

C Adicional de insalubridade 20% 

                            

191,40    

D Adicional noturno                                      -    

E Hora noturna adicional                                      -    

F Adicional de Hora extra                                      -    

G Intervalo Intrajornada                                      -    

H Adiconal de Gratificação (Cláusula 9ª Item 10 CCT 2017)  

                           

149,04  

Total da Remuneração                         1.297,44  

MÓDULO 2: BENEFÍCIOS MENSAIS E DIÁRIOS 

2 Benefícios Mensais e Diários Valor (R$) 

A Transporte 

                             

74,58 

 

A.1) Valor da passagem do transporte coletivo no município R$ 3,00 

 A.2) Quantidade de passagens por dia por empregado 2 

 A.3) Quantidade dia / mês 22   

B Auxílio alimentação (Vales, cesta básica, etc.) 

                           

198,00  

C Assistência médica familiar                                     -    

D Salário Família (Portaria MF nº 8, de 13/01/2017) 

                             

31,07  

E Seguro de vida, invalidez e funeral. 0,00  

F Assistência social familiar                                 
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9,70  

Total de Benefícios mensais e diários 

                           

313,35  

 

 

 

        MÓDULO 3: INSUMOS DIVERSOS 

3 Insumos Diversos Valor (R$) 

A Uniformes                                     -    

B Equipamentos                                     -    

C Outros (especificar)                                     -    

Total de Insumos diversos                                     -    

MÓDULO 4: ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS 

Submódulo 4.1 - Encargos previdenciários e FGTS 

4.1 Encargos previdenciários e FGTS % Valor (R$) 

A INSS 20,00% 

                           

259,49  

B SESI ou SESC 1,50% 

                             

19,46  

C SENAI ou SENAC 1,00% 

                             

12,97  

D INCRA 0,20% 

                                

2,59  

E SALÁRIO EDUCAÇÃO 2,50% 

                             

32,44  

F FGTS 8,00% 

                             

103,80  

G SEGURO ACIDENTE DO TRABALHO  0,00                              0,00  

H SEBRAE 0,60% 

                                

7,78  

Total 33,80% 

                           

438,53  

Submódulo 4.2 - 13° Salário  

4.2 13° Salário  e Adicional de Férias % Valor (R$) 

A 13° Salário 8,33% 

                             

108,12  

B Adicional de Férias 2,78% 

                             

36,04  

Subtotal 11,11% 

                           

144,16  

C Incidência do Submódulo 4.1 sobre 13° Sal. 

 

                             

48,73  

Total 

 

                           

192,89  

Submódulo 4.3 - Afastamento Maternidade 

4.3 Afastamento Maternidade % Valor (R$) 

A Afastamento maternidade 0,07% 

                                

0,96  

B Incidência do Submódulo 4.1 sobre afastamento maternidade 33,80% 

                                

0,32  

Total 

 

                                

1,28  

Submódulo 4.4 - Provisão para Rescisão 

4.4 Provisão para Rescisão       % Valor (R$) 

A Aviso prévio indenizado 0,42% 5,41  

B Incidência do FGTS sobre aviso prévio indenizado 8,00%                                 
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0,43  

C Multa do FGTS do aviso prévio indenizado 4,30% 

                               

55,79  

D Aviso prévio trabalhado 0,04% 

                                

0,50  

E Incidência do submódulo 4.1 sobre aviso prévio trabalhado 33,80% 

                                

0,17  

F Multa do FGTS do aviso prévio trabalhado 

  

2,02% 

                               

26,19  

Total 4,87% 

                             

88,49  

Submódulo 4.5 - Custo de Reposição do Profissional Ausente 

4.5 Composição do Custo de Reposição do Profissional Ausente % Valor (R$) 

A Férias 8,33% 

                           

108,12  

B Ausência por doença 1,66% 

                             

21,48  

C Licença paternidade 0,02% 

                                

0,27  

D Ausências legais 0,28% 

                                

3,60  

E Ausência por Acidente de trabalho 0,03% 

                                

0,42  

F Outros (especificar) 0,00% 

                                

0,00  

Subtotal 

 

133,90  

F Incidência do submódulo 4.1 sobre o Custo de reposição 

 

                             

45,26  

Total 

 

                           

179,16 

Quadro - resumo - Módulo 4 - Encargos sociais e trabalhistas 

4 Módulo 4 - Encargos sociais e trabalhistas 

 

Valor (R$) 

4.1 Encargos previdenciários e FGTS 

 

438,53  

4.2 13° Salário 

 

                           

192,89  

4.3 Afastamento maternidade 

 

1,28  

4.4 Custo de rescisão 

 

                             

88,49  

4.5 Custo de reposição do profissional ausente 

 

179,16 

4.6 Outros (especificar) 

 

0,00  

Total 

 

                           

900,35  

MÓDULO 5 - CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO 

5 Custos Indiretos, Tributos e Lucro % Valor (R$) 

A Custos Indiretos 0,00%                                     -    

B Tributos  

  

 

 B.1. Tributos Federais 

  

 

a)COFINS 3,00% 75,33 

 

B)PIS 0,65% 16,32 

 

B.2. Tributos Estaduais 

  

 

B.3. Tributos Municipais 

  

 

a)ISSQN 5,00% 125,56 

C Lucro 

  

Total 3,65% 

                           

217,21  
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Quadro-resumo do Custo por Empregado 

Mão-de-obra vinculada à execução contratual (valor por empregado) Valor (R$) 

A Módulo 1 - Composição da Remuneração 1.297,44  

B Módulo 2 - Benefícios Mensais e Diários 313,35 

C Módulo 3 - Insumos Diversos (uniformes, materiais, equipamentos e outros) 0,00 

D Módulo 4 - Encargos Sociais e Trabalhistas 900,35 

Subtotal (A + B + C + D) 2.511,14 

E Módulo 5 - Custos indiretos, tributos e lucro 217,21 

Valor total por empregado 2.728,35 

QUADRO RESUMO – VALOR MENSAL DOS SERVIÇOS 

Tipo de Tipo 

de Serviço 

Valor Proposto 

por empregado 

Quantidade de 

empregados por posto 

Valor proposto por posto 

 

Quantidade 

e de postos 

Valor total de 

serviço 

 

(A) (B) (C) (D) = (B X C) (E) (F) = (D X E) 

Merendeira      R$ 2728,35                     1            R$ 2728,35         120    R$ 327.402,00 

VALOR MENSAL DOS SERVIÇOS R$ 327.402,00 

                                                                       VALOR TOTAL DA PROPOSTA 

 RESUMO VALOR (R$) 

A Valor proposto por empregado R$ 2728,35 

B Valor mensal do serviço R$ 327,402,00 

C Valor global da proposta: 12(doze) meses R$ 3.928.824,00 
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ANEXO II 

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 

 

 


