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ANEXO III 

TERMO DE REFERÊNCIA 

 

1. OBJETO 

1.1. O presente Termo tem por objeto a Aquisição e instalação de aparelhos de ar 
condicionado com fornecimento de todos os materiais necessários à instalação, 
objetivando atender Secretaria Municipal de Educação na Escola Municipal Indígena 
Araporã, conforme especificações e quantidades discriminadas neste Termo de 
Referência. 

 

2. DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL 

2.1. Lei nº 10.520 de 17/07/2002, Lei Complementar nº 123 de 14/12/2008, Decreto 
Municipal nº 368 de 20/07/2009 e aplicação subsidiária da Lei nº 8.666 de 1993 e 
suas alterações. 

 
3. ESPECIFICAÇÃO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS REQUISITADOS 
 

ITEM CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO UNID. QUANT. 

01 41227 

CONDICIONADOR DE AR 18.000 BTU/H - SPLIT - 
Modelo split Hi Wall, com capacidade de 18.000 BTU/h, 
versão frio, Tensão de 220v, o aparelho deverá possuir 
selo PROCEL nas categorias de A e B de eficiência 
energética, com controle remoto com todas as funções 
possíveis (timer, sweep, restart, etc)  filtro (lavável). 
Garantia 01 ano. Instalação: o equipamento deverá ser 
instalado pelo fornecedor, o qual deverá fornecer todo 
material e mão de obra, sem qualquer ônus para a 
contratante. 

Unid. 10 

 
 

4. ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS 
 
4.1. Os serviços deverão ser executados por empresa especializada, portadora de Carta 

de Credenciamento emitida pelo fabricante dos equipamentos. 

4.2. Os Aparelhos Condicionadores de Ar serão instalados nas localidades indicadas pela 
Secretaria Municipal de Educação, nas quantidades e condições conforme Termo de 
Referência, devendo a Contratada prever o fornecimento de todo os materiais e mão 
de obra necessária para a realização dos serviços, tais como: suportes; 
prolongamentos das tubulações e drenos; aplicação de massa corrida e pintura onde 
forem feitas aberturas para passagem de tubulação; refazimento e realização de 
novas paredes de gesso para ocultação da tubulação; conexão dos equipamentos à 
rede elétrica; serviços de instalação elétrica; retirada dos aparelhos de ar 
condicionado existentes (tipo janela); refazimento dos vidros das esquadrias, 
substituição de lâminas das persianas nos locais onde existem os atuais aparelhos 
de parede, enfim, todos os serviços necessários ao pleno funcionamento dos 
equipamentos. 

4.3. As instalações deverão atender a todas as normas técnicas aplicáveis, inclusive 
segurança na execução e especificações do fabricante, a fim de dar qualidade aos 
serviços bem como preservar a integridade dos instaladores e a garantia dos 
equipamentos. 
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4.4. A Contratada deverá verificar junto aos quadros de energia elétrica, a disponibilidade 
nos barramentos (reservas), e, caso necessário, fornecer e instalar os disjuntores 
compatíveis aos equipamentos a serem instalados, bem como os dutos de 
interligação elétrica até os referidos equipamentos. 

4.5. É responsabilidade de a empresa contratada manter limpos, livres e desimpedidos 
de sujeiras e restos de materiais e tintas, os locais de realização dos serviços, bem 
como todos os acessos e demais dependências da edificação utilizada. 

4.6. Ocorrendo qualquer dano, avaria ou mancha, nos locais onde serão executados os 
serviços, bem como nas demais dependências e acessos à área de trabalho, a 
empresa contratada deverá assumir a imediata reparação, restaurando as condições 
originais da edificação. 

4.7. Os serviços deverão ser executados nos horários permitidos pela administração da 
escola. No caso de haver necessidade de se trabalhar nos fins de semana ou após o 
horário de funcionamento normal da Escola, a Contratada poderá entrar em 
entendimentos com a Fiscalização do Contrato que, atendendo às exigências da 
Escola, poderá autorizar a realização dos serviços por escrito. 

4.8. A empresa contratada deverá enviar seus técnicos devidamente identificados, com 
crachá e/ou uniformizados,, provendo-os dos Equipamentos de Proteção Individual – 
EPIs, responsabilizando se pelo seu uso e retirando do local onde serão executados 
os serviços àqueles que se recusarem a fazer uso dos equipamentos. 

4.9. A contratada é obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas 
expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, 
defeitos ou incorreções resultantes da execução ou de acompanhamento pela 
Secretaria de Educação. 

4.10. A CONTRATADA, na montagem dos equipamentos e seus acessórios, deverão 
seguir as normas da ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas. 

4.11. As unidades condensadoras deverão ser instaladas conforme orientação do 
fabricante e estar apoiadas em suporte de aço galvanizadas, os quais deverão ser 
construídos pela CONTRATADA. 

4.12. A empresa Contratada se responsabilizará pela retirada dos aparelhos de ar 
condicionado tipo janela existentes, bem como, pela confecção e instalação de novos 
vidros que deverão ser colocados nos espaços anteriormente preenchidos por esses 
aparelhos de ar condicionado. 

4.13. Os materiais a serem instalados deverão ser novos, de qualidade adequada, e 
deverão estar de acordo com as últimas revisões dos padrões da ABNT. 

4.14. Todos os materiais, equipamentos e instalações deverão estar de acordo com os 
regulamentos de proteção contra incêndio, especialmente os isolamentos térmicos 
que deverão ser feitos de material incombustível ou auto-extinguível. 

4.15. No caso de execução de furos para a passagem da rede frigorígena e drenos, estes 
deverão ter o diâmetro mínimo necessário para serem atravessados, e quando 
realizados, também em esquadrias ou vidros, deverá ser feita vedação apropriada 
para que não haja frestas que permita a entrada de umidade. 

4.16. As interligações entre as unidades evaporadoras com as unidades condensadoras 
serão feitas de acordo com as normas da ABNT. 

4.17. As redes frigorígenas deverão ser executadas de acordo com a boa técnica corrente 
e conforme manual do fabricante, empregando-se traçado conveniente, mais curto 
possível e método de fixação adequado, de modo a assegurar alimentação 
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apropriada às evaporadoras, terem baixa perda de carga, devendo, ainda, proteger 
os compressores. Evitar o acúmulo de óleo lubrificante em qualquer trecho, perdas 
de óleo lubrificante do compressor e penetração de refrigerante, em fase líquida, no 
cárter do compressor, tanto em marcha como parado. 

4.18. No caso de execução de furos para a passagem da rede frigorígena e drenos, estes 
deverão ter o diâmetro mínimo necessário para serem atravessados, e quando 
realizados, também em esquadrias ou vidros, deverá ser feita vedação apropriada 
para que não haja frestas que permita a entrada de umidade. 

4.19. A Contratada deverá realizar levantamento prévio, certificando-se que não haverá 
danos a outras instalações existentes nos pavimentos (elétrica, hidráulica, dutos de 
renovação de ar, entre outras) para passagem da tubulação de dreno. 

4.20. Os forros dentro das salas por onde passarão as redes elétricas, redes frigoríficas e 
dreno dos aparelhos de ar condicionado deverão ser recortados, se necessário, 
substituídos após a conclusão das instalações e testes dos aparelhos. 

4.21. Caso haja defeitos de acabamento originados pela empresa Contratada, estes 
deverão ser refeitos por esta. 

4.22. As divisórias e as paredes de alvenaria deverão apresentar, após a reconstituição, as 
mesmas características originais, cores e especificação das tintas. 

4.23. As empresas PODERÃO através de seu responsável técnico, efetuar a Visita 
Técnica para avaliar as condições locais, a quantidade e natureza dos trabalhos, 
materiais e equipamentos necessários à realização dos serviços, formas e condições 
de suprimento, meios de acesso e obtenção de quaisquer outros dados que julgarem 
necessários para a preparação de sua proposta. 

I. A Visita Técnica, para as empresas interessadas em fazê-la, deverão 
realiza-la em até 07 (sete) dias úteis anteriores ao certame, com saída 
marcada na Secretaria Municipal de Educação devendo as empresas 
interessadas agendar a data com antecedência na referida Secretaria. 

 
5. DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO E ACEITAÇÃO DO OBJETO 

 
5.1. Os aparelhos a serem fornecidos através da presente contratação, deverão 

apresentar selo de eficiência energética emitido pela PROCEL, qualificados com o 
conceito “A” “B”. 

5.2. Os equipamentos deverão ser entregues e instalados em até 07 (sete) dias, nos 
quantitativos e condições especificados, devidamente acompanhados dos 
documentos fiscais respectivos (Nota Fiscal e/ou Fatura) e do Certificado de 
Garantia. 

5.3. A aceitação dos equipamentos somente será efetivada após ter sido o mesmo 
considerado satisfatório pela Comissão de Recebimento designada especialmente 
para este fim, sendo que a não observância destas condições, implicará na não 
aceitação do mesmo, sem que caiba qualquer tipo de reclamação ou indenização por 
parte da inadimplente. 

5.4. O equipamento deverá ter versão tecnológica recente, observando-se rigorosamente 
as características especificadas, vir acompanhadas do Certificado de Garantia do 
Fornecedor, de manuais e todos os acessórios necessários ao seu pleno 
funcionamento. 

5.5. Os equipamentos deste Termo de Referência deverão ser novos e entregues em 
perfeitas condições de uso e funcionamento, conforme as especificações técnicas e 
dentro do horário de expediente da referida Secretaria. 
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5.6. Os equipamentos recusados pelo contratante deverá (ao) ser substituído(s), 
automaticamente, no prazo máximo de 05 (cinco) dias, contados da data da 
Notificação, correndo por conta do fornecedor as despesas de devolução dos 
equipamentos recusados. 

5.7. Não serão admitidos, para efeito de recebimento, equipamentos que estejam em 
desacordo ou conflitante com quaisquer especificações descritas na Proposta de 
Preços. 

 
6. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 

I. Efetuar a entrega dos equipamentos em conformidade aos termos da 
proposta vencedora; 

II. Providenciar a substituição dos equipamentos recusados, no prazo máximo 
de 05 (cincos) dias, contados da notificação; 

III. A contratada deverá, obrigatoriamente, encaminhar os seguintes documentos: 
a) 03 (três) vias da AF (Autorização de Fornecimento) encaminhada pela 

Contratante, que deverão estar devidamente assinadas pela empresa 
em local apropriado; 

b) Nota Fiscal: gerada pelo fornecimento das quantidades dos 
equipamentos entregues, solicitados na AF. Caso a quantidade 
entregue seja menor da requerida na AF pela Contratante, a 
Contratada deverá informar por escrito, os motivos de não entrega dos 
equipamentos solicitados, os quais serão analisados pela Secretaria 
requerente e posteriormente será informado à mesma sobre a 
decisão; 

c) 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. 
 

7. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 
 

I. Comunicar à empresa vencedora toda e qualquer ocorrência relacionada com 
a entrega dos equipamentos; 

II. Emitir Nota de Empenho; 

III. Informar à contratada sobre a Nota de Empenho; 

IV. Atestar a nota fiscal apresentada pela contratada após conferir se o 
equipamento entregue pela contratada corresponde à especificação descrita 
no item 2 deste Termo de Referência; 

V. Efetuar o pagamento da empresa vencedora em conformidade ao 
estabelecido no Edital; 

VI. Rejeitar, no todo ou em parte, o equipamento que a empresa vencedora 
entregar fora das especificações do Edital. 

 
8. DA GARANTIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 
 
08.01. Durante o prazo de garantia, não inferior a 12 (doze) meses, a CONTRATADA obriga-se 

a substituir ou reparar qualquer veículo que apresente defeito de fabricação, às suas 
expensas, sem qualquer ônus para o Município de Dourados-MS. 
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08.02. Quando a garantia da fabricante for superior à mínima obrigatória, ficará a 
CONTRATADA/FABRICANTE responsável pelo referido período excedido. 

08.03. A garantia e a manutenção dos equipamentos compreendem os defeitos decorrentes 
de projeto, fabricação, transporte, montagem ou desgaste prematuro, funcionamento 
ou possíveis falhas que possam surgir com o uso dos mesmos, envolvendo, 
obrigatoriamente, a mão de obra para manutenção, reposição de peças e 
componentes mecânicos, elétricos e eletrônicos de fábrica. 

08.04. Entende-se por manutenção: 

I. Corretiva: é toda manutenção com a intenção de corrigir falhas em 
equipamento, componentes, módulos ou sistemas, visando restabelecer 
sua função. Segundo a Norma NBR 5.462 (1994), manutenção corretiva 
é “a manutenção efetuada após a ocorrência de uma pane, destinada a 
recolocar um item em condições de executar uma função requerida”; 

II. Preventiva: é toda manutenção que procura evitar e prevenir antes que 
a falha efetivamente ocorra. A definição da NBR 5.462(1994) para a 
Manutenção Preventiva é “manutenção efetuada em intervalos 
predeterminados, ou de acordo com critérios prescritivos, destinada a 
reduzir a probabilidade de falha ou a degradação do funcionamento de 
um item”. 

08.05. A CONTRATADA durante o período de garantia deverá se responsabilizar pela correção 
das falhas que forem detectadas nos equipamentos e seus componentes, sem 
quaisquer ônus adicionais para o CONTRATANTE. 

08.06. Durante a vigência da garantia a CONTRATADA, independentemente de ser ou não o 
fabricante, fica obrigada a: 

I. Arcar com os custos de transporte e seguro de transporte, além 
daqueles relacionados com a manutenção dos equipamentos; 

a) Em caso de necessidade de retirada dos equipamentos para 
manutenção fora do Município de Dourados, a CONTRATADA será 
responsável não só pela retirada e devolução do mesmo, bem 
como, pelo transporte para os eventuais reparos, 
responsabilizando-se ainda, por toda e qualquer despesa 
decorrente do serviço de assistência técnica (troca de peças, 
transporte, impostos, mão de obra especializada, etc.); 

b) O envio dos equipamentos para o Centro de Assistência Técnica 
em outra localidade não exime a CONTRATADA do cumprimento 
dos prazos de Assistência Técnica estabelecida e respectivas 
penalidades; 

II. Atender, durante o prazo de garantia dos equipamentos, aos chamados 
de manutenção corretiva no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, 
efetivando os reparos necessários; 

a) Caso ocorram mais de 03 (três) chamados para assistência 
técnica referente ao mesmo problema ou 05 (cinco) chamados 
referentes a problemas distintos, a CONTRATADA deverá substituir 
os equipamentos defeituosos por outro novo, em até 72 (setenta e 
duas) horas, com especificação técnica igual ou superior à 
constante da proposta; 

b) O prazo para conserto dos equipamentos com defeito, durante o 
período de vigência da garantia, será de no máximo 03 (três) dias 
úteis a partir da abertura do chamado técnico, que deverá ser 



 

 

Página 6 de 9 
 

FOLHA: _______ 

PROC.: 228/2018 

RUBRICA: _____ 

atendido em até 01 (um) dia útil. Quando esse prazo de conserto 
for excedido, ou seja, no 4º (quarto) dia útil a partir da abertura do 
chamado técnico, outro equipamento com especificação técnica 
igual ou superior ao constante na proposta deverá ser fornecido 
para substituí-lo até sua devolução, no prazo de 02 (dois) dias 
úteis, a contar do término do subitem anterior, sem nenhum ônus 
ao Contratante. Os equipamentos deverão ser substituídos 
definitivamente por outro novo, no prazo máximo de 72 (setenta e 
duas) horas, com especificação técnica igual ou superior da 
proposta, se o conserto não for realizado no prazo máximo de 05 
(cinco) dias úteis e/ou não havendo solução para o problema. 

III. Providenciar a correção de todo os equipamentos ou de suas peças, 
acessórios e componentes que apresentarem defeitos de fabricação ou 
divergência com as especificações fornecidas, sem ônus para a 
Administração, em conformidade com o estabelecido no CONTRATO e 
seus anexos, observado a legislação pertinente; 

IV. Prestar assistência técnica, após o recebimento definitivo dos referidos 
equipamentos, bem como disponibilização do inicio do atendimento, 
sem qualquer ônus para o CONTRATANTE; 

V. Substituir os equipamentos ofertados ou as suas peças, acessórios e 
componentes que apresentarem defeito de fabricação por equipamento 
novo e que possua a mesma especificação técnica originalmente 
proposta, no prazo máximo de 10 (dez) dias, a contar da sua 
notificação; 

08.07. Durante o período de garantia o CONTRATANTE não efetuará nenhum tipo de 
pagamento à CONTRATADA a título de deslocamento de pessoal, transporte, impostos, 
taxas, equipamento, hospedagem, peças, fretes de peças, mão de obra e outros. 

08.08. A CONTRATADA fica obrigada, durante o período de garantia e em caso de necessidade 
de substituição dos equipamentos que não mais exista no mercado, ou que esteja fora 
de linha de fabricação em razão de evolução tecnológica ou que, por qualquer outro 
motivo o fabricante não mais o produza, a proceder a substituição por outro 
tecnologicamente equivalente ou superior. 

08.09. A CONTRATADA arcará com todos os custos de devolução e reposição dos 
equipamentos que apresentarem defeitos durante o prazo de garantia, sem quaisquer 
ônus para o Contratante. 

08.10. DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA 

08.10.1. O serviço de assistência técnica deverá ser prestado, nas condições e prazos 
estabelecidos no referido instrumento contratual, mediante manutenção preventiva 
e/ou corretiva, de acordo com os manuais e normas técnicas específicas dos 
fabricantes, durante o prazo de garantia, de modo a remover os defeitos 
apresentados pelos equipamentos, compreendendo, nesse caso, a substituição de 
peças, ajustes, reparos e correções necessárias, de acordo com as normas técnicas 
específicas, a fim de manter o mesmo em perfeitas condições de uso e 
funcionamento, sem qualquer ônus adicional para o CONTRATANTE. 

08.10.2. A CONTRATADA deverá prestar assistência, observando as seguintes condições: 

I. Assistência técnica será realizada quando os equipamentos fornecidos 
apresentar defeito ou problemas técnicos, mediante abertura de 
chamado técnico, nos dias úteis, no horário compreendido entre as 
07h30min e 17h00min; 



 

 

Página 7 de 9 
 

FOLHA: _______ 

PROC.: 228/2018 

RUBRICA: _____ 

II. A CONTRATADA deverá prestar assistência técnica pelo período de 
garantia concedido, bem como disponibilização do início do 
atendimento, sem qualquer ônus para Administração, no município de 
Dourados/MS, mediante manutenção corretiva e preventiva, de acordo 
com os manuais e normas técnicas específicas dos fabricantes; 

III. O atendimento ao chamado técnico (identificação do problema 
apresentado), bem como, os procedimentos de manutenção ou retirada 
dos equipamentos para assistência técnica e sua posterior devolução, 
serão realizados, quando for possível nos locais onde se encontram os 
veículos, sem ônus de deslocamento ou hospedagem para o 
Contratante; 

IV. Prazo Máximo de 24 (vinte e quatro) horas, contadas a partir do registro 
do chamado técnico, para o atendimento e solução do problema 
apresentado, excluindo-se deste prazo os sábados, domingos e 
feriados, podendo ser prorrogado por igual período mediante justificativa 
formal acatada pela Administração; 

V. O descumprimento do prazo de atendimento técnico ou a não 
substituição dos equipamentos defeituosos ensejarão a aplicação de 
multas à CONTRATADA, calculada sobre o valor total do CONTRATO. 

08.10.3. Na hipótese de interrupção dos serviços de Assistência Técnica seja movida pela 
CONTRATADA ou, ainda, por culpa de terceiro, ficará prorrogado, por igual período da 
suspensão, o prazo de garantia e o serviço de Assistência Técnica, sem ônus para o 
CONTRATANTE; 

08.10.4. A assistência técnica compreende a solução de problemas de funcionamento 
encontrados durante a operação normal dos equipamentos, independentemente da 
existência de falha material, incluindo o esclarecimento de dúvidas. 

08.10.5. A assistência técnica deverá possuir técnicos, ferramentas, aparelhos, peças e 
componentes originais e quaisquer outros materiais necessários à boa execução dos 
serviços, bem como produtos ou materiais indispensáveis à limpeza, manutenção e 
conservação dos equipamentos. 

08.10.6. As peças, as partes das peças, componentes e outros materiais utilizados no reparo 
dos equipamentos devem ser originais. 

08.10.7. A falta de peças não poderá ser alegada como motivo de força maior e não eximirá a 
CONTRATADA das penalidades a que estará sujeita pelo não cumprimento dos prazos 
estabelecidos, devendo, este caso, ser disponibilizado outro equipamento em 
substituição ao defeituoso, no prazo do CONTRATO, sem ônus ao CONTRATANTE. 

08.10.8. Nenhum custo adicional será pago por ocasião de locomoção de técnicos para a 
prestação da assistência, sendo os mesmos de inteira responsabilidade da 
CONTRATADA. 

08.10.9. A falta de peças não poderá ser alegada como motivo de força maior e não eximirá a 
Contratada das penalidades a que estará sujeita pelo não cumprimento dos prazos 
estabelecidos. 

 
9. DOS PRAZOS 
 
9.1. Vigência Contratual: O prazo da vigência do contrato será contado a partir de sua 

assinatura, e não poderá se estender para além do dia 31 de dezembro de 2018, 
podendo ser prorrogado, por meio de termo aditivo, em conformidade com o disposto 
na Lei Federal N° 8.666/93 e suas alterações. 
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9.2. Prazo de entrega: os equipamentos serão entregues, conforme solicitação da 
Secretaria Municipal de Educação, em até 07 (sete) dias úteis. 

9.3. Substituição de equipamentos: em até 05 (cinco) dias corridos contados a partir do 
recebimento do Termo de Devolução a ser emitido pela Secretaria. 

9.4. Pagamento: os pagamentos decorrentes à licitante vencedora serão efetuados em 
até 30 (trinta) dias após a entrega dos equipamentos e apresentação da respectiva 
documentação fiscal, devidamente atestada pelo setor competente. 

 

10. DO PAGAMENTO 

10.1. O pagamento, decorrente do fornecimento do objeto desta licitação, será efetuado 
mediante crédito em conta corrente, no prazo de até 30 (trinta) dias, contados do 
recebimento definitivo do produto e após a apresentação da respectiva 
documentação fiscal, devidamente atestada pelo setor competente, conforme dispõe 
o Art. 40, inciso XIV, alínea “a”, combinado com o Art. Inciso II, alínea “b”, da Lei n° 
8.666/93 e alterações. 

 

11. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

13.00. – Secretaria Municipal de Educação 
13.01 –  Secretaria Municipal de Educação 
12.361.104  -  Programa de Aprimoramento e Oferta de Ensino de Qualidade 
2.064 – Manutenção e Encargos do Ensino Fundamental. 
44.90.52 – Equipamento e Material Permanente 
Ficha: 990 
Fonte: 124000 

 

12. FISCALIZAÇÃO 

12.1. O CONTRATANTE fiscalizará obrigatoriamente a execução do CONTRATO a fim de 
verificar se no seu desenvolvimento estão sendo observadas as especificações e 
demais requisitos nele previstos. 

12.2. A gestão e fiscalização do presente CONTRATO e seu objeto será feito pelo 
CONTRATANTE por meio da servidora Diliã dos Santos Oliveira Araújo Matrícula 
114760623-6, designada pela Secretaria Municipal de Educação, ao qual competirá 
lém dos deveres de fiscalização, também dirimir as dúvidas que surgirem no curso 
da sua execução e tudo dará ciência a CONTRATADA, para fiel execução contratual 
durante sua vigência e /ou prazo de garantia. 

 

13. DA RESPONSABILIDADE PELA ELABORAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA 

       Elaborado por:  
Simara Rodrigues Andrade 
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FOLHA: _______ 

PROC.: 228/2018 

RUBRICA: _____ 

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 
 


