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TERMO DE REFERÊNCIA 

 
 
 
1. JUSTIFICATIVA 
 

Em face às necessidades de motorista na sede do COREN/MS para diversas atividades 
administrativas, conforme quadro de mão-de-obra constante deste Termo de Referência; por 
não haver previsão legal para ingresso no serviço público por meio de concurso da categoria 
profissional especificada neste Termo de Referência; faz-se necessária a contratação de empresa 
especializada na prestação destes serviços: 
 
  

Terceirização de Pessoal categoria constante na tabela a seguir: 
 
 

CATEGORIAS QUANTITATIVO Regime de 
  Contratação 
Motorista cat. “D” 01 Mensal 

   

   

   

 
 
 
2. CARACTERÍSTICAS E OBRIGAÇÕES PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO 
 

A prestação dos serviços, objeto do PAD nº 004/2016 e deste termo de referência, 
compreenderá as seguintes instruções para elaboração do contrato e obrigações: 
 
2.1 Instruções acerca do objeto 
 
a) Caberá ao COREN/MS a fiscalização e a estipulação dos serviços a serem executados, não 

estando ela obrigada a executá-los totalmente, durante a vigência do contrato advindo dessa 
licitação.  

 
b) Os serviços descritos neste termo de referencia visam atender a demanda por estes serviços 

e estão aqui discriminado.  
 
c) Entenda-se como SERVIÇOS CONTINUADOS aqueles resultantes de serviços auxiliares, 

necessários à Administração para o desempenho de suas atribuições, cuja interrupção possa 
comprometer a continuidade de suas atividades e cuja contratação deva estender-se por mais 
de um exercício financeiro. 

 
d) Entenda-se como PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS o documento a 

ser apresentado pelas proponentes, contendo o detalhamento dos custos que compõem os 
preços (Anexo A).  
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e) O Prazo de execução do contrato é de 01 ano, podendo ser prorrogado ou não, conforme 
determinação da administração, anualmente, até no máximo 5 anos.  

 
f) Os serviços constantes deste projeto deverão ser prestados nos horários normais de 

funcionamento, de segundas às sextas-feiras, 8:00  ás 17:30 H.  
 
g) O cumprimento da carga horária contratada será de inteira responsabilidade do supervisor 

da Contratada, com supervisão da Presidência que nomeará o fiscal deste contrato.  
 
h) O controle da freqüência e assiduidade dos empregados é obrigação da empresa, que deverá 

manter as anotações pertinentes no local de trabalho dos empregados, para conferência 
periódica da Fiscalização.  

 
i) Cabe ao preposto da empresa a alocação ou substituição de recursos humanos, nas 

ocorrências de falta e de interrupção no cumprimento da carga horária.  
 
j) A empresa contratada terá o prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas após a comunicação 

formal do COREN/MS, ou de acordo com a proposta da empresa, para substituir o 
profissional ausente no posto de serviço, não se eximindo da glosa das horas não 
trabalhadas. Os atrasos e as saídas antecipadas serão glosados da fatura da empresa na 
devida proporção das horas correspondentes.  

 
k) A contratada deverá apresentar, antes do início da execução do contrato, a relação nominal 

dos empregados, acompanhada da cópia correspondente da Carteira de Identidade/RG, com 
indicação do local onde irá trabalhar, para conhecimento do Órgão. Se durante a vigência 
do contrato, ocorrer alterações, as mesmas deverão ser previamente comunicadas ao 
COREN/MS. 

 
p) Os empregados colocados à disposição das unidades do COREN/MS, por conta do contrato 

a ser celebrado, estarão enquadrados na jornada de trabalho de 40 (quarenta) horas 
semanais, devendo cumprir serviço extraordinário quando necessário, desde que 
devidamente autorizado pelo Fiscal do Contrato. Nestes casos deverá haver compensações 
das horas trabalhadas adicionalmente.  

 
 
2.2 OBJETO: Serviços Terceirizado de motorista. 
 
 
2.2.1 Neste Termo de Referência, está contemplado o serviço de:  

 
a) Condução de veículos para o transporte de autoridades, servidores, 

colaboradores, documentos e materiais diversos;  
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2.2.2 Responsabilidades da Contratada para o fornecimento: 

 A Contratada, além do fornecimento de mão-de-obra,  para a perfeita execução dos 

serviços e demais atividades , obriga-se a:  

 
a) Responsabilizar-se integralmente pelos serviços contratados, nos termos da 

legislação vigente;  
 

b) Selecionar e preparar rigorosamente os empregados que irão prestar os serviços, 
encaminhando elementos portadores de atestados de saúde e de boa conduta e 
demais referências, tendo funções profissionais legalmente registradas em suas 
carteiras de trabalho;  

 
c) Manter disciplina nos locais dos serviços, retirando no prazo máximo de 24 (vinte 

e quatro) horas após notificação, qualquer empregado considerado com conduta 
inconveniente pelo COREN/MS, sem qualquer ônus;  

 
d) Manter seu pessoal uniformizado, identificando-os através de crachás com 

fotografia recente e provendo-os dos Equipamentos de Proteção Individual – 
EPI´s;  

 
e) Manter-se sediado junto ao COREN/MS durante os turnos de trabalho, elementos 

capazes de tomar decisões compatíveis com os compromissos assumidos;  
 

f) 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;  

 
g) Nomear encarregado responsável pelos serviços, com a missão de garantir o bom 

andamento dos serviços COREN/MS.  
 

h) Responsabilizar-se pelo cumprimento, por parte de seus empregados, das normas 
disciplinares determinadas pelo COREN/MS;  

 
i) Assumir todas as responsabilidades e tomar as medidas necessárias ao 

atendimento dos seus empregados, acidentados ou com mal súbito, por meio de 
seu encarregado;  

 
j) Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou 

municipal, as normas de segurança do COREN/MS;  
 

k) Registrar e controlar, juntamente com seus prepostos, a assiduidade e a 
pontualidade de seu pessoal, bem como as ocorrências havidas;  

 
l) Prestar os serviços dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidos.  

 



 
 
 
 
 
 

Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul 
Sistema Cofen/Conselhos Regionais - Autarquia Federal criada pela Lei Nº 5. 905/73 

 

Sede: R. Dom Aquino, 1354 - Sobreloja. Ed. Conj. Nacional - Centro - CEP 79.002-904 - Campo Grande/MS.  Fone: (67) 3323-3167 – Fax: (67) 3323- 3111 

Subseção: Rua Ciro Melo, nº. 1.374 – Jardim Central, Dourados - MS - CEP: 79.805-030. Fone/Fax: (67) 3423-1754 

Home page: www.corenms.gov.br 

T E R C E I R I Z A Ç Ã O  D E  P E S S O A L :  
 
Descrição básica dos serviços a serem contratados - quadro quantitativo das necessidades de 
contratação por Categoria. 
 
 

CATEGORIAS QUANTITATIVO Regime de 
  Contratação 
Motorista cat. “D” 01 Mensal 

   

   

   

 
 
 
Descrição das Funções desempenhadas por categorias 
 
 

A )  M O T O R I S T A 
 
 

Atribuições: 
 
 
 

a) Manter os veículos de uso em perfeitas condições de conservação, limpeza e 
segurança;   

b) Comunicar a necessidade dos serviços de manutenção nos veículos;   
c) Manter devidamente abastecido os veículos fornecendo inclusive, subsídios para 

o controle de consumo de combustível;   
d) Manter os veículos sempre em perfeitas condições de utilização;   
e) Executar serviços externos tais como: entrega e recebimento de material e 

correspondências, etc.   
f) Executar e auxiliar no processo de carga e descarga de veículos;   
g) Dirigir, quando necessário, os veículos de uso em viagens a serviço, na esfera 

intermunicipal transportando servidores, usuários ou volumes;   
h) Preencher o Relatório de Atividades registrando no mesmo as seguintes 

informações: hora de saída e chegada, quilometragem percorrida, destino, 
natureza do serviço, requisitante do serviço e outras informações necessárias;  

i) Observar as normas internas do COREN/MS;   
j) Atender as normas legais de segurança, higiene e saúde para o devido 

cumprimento de suas atividades.  
 

Requisitos: 
 

a) Grau de escolaridade mínimo: Ensino Médio;   
b) Possuir Carteira Nacional de Habilitação – categoria “D”, com habilitação 

atualizada junto ao órgão competente;   
c) Possuir experiência mínima de dois anos como condutor, devidamente 

comprovada na CTPS.   
d) A comprovação do cumprimento dos requisitos mínimos ocorrerá no ato da 
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formalização da contratação, ou durante a execução contratual nos casos de 
substituições durante a vigência do contrato.  

 
Carga horária: 

 
a)  40 (quarenta e quatro) horas semanais; 

 
A . 1 )  DOS DESLOCAMENTOS 

 
 Quando houver necessidade de viagens, a futura contratada deverá efetuar o 
pagamento de deslocamento ao motorista, antes da realização da viagem, de 
acordo com o valor a ser proposto na Planilha de formação de Preços; 
Entende-se por deslocamento a ajuda de custo paga pela licitante vencedora 
por ocasião de viagens realizadas a serviço, conforme a seguir: 

 
 

Deslocamento com pernoite: Será pago quando houver necessidade de pernoite 
fora da sede do COREN/MS, o valor conforme Tabela do Sindicato vigente. 

 
Deslocamento sem pernoite: Será pago quando o deslocamento não exigir 
pernoite fora da sede do COREN/MS, no valor conforme Tabela do 
Sindicato vigente. 

 
 Os deslocamentos e frações destes, destinadas a cobrir despesas com 
alimentação, hospedagem e transporte, serão, obrigatoriamente, repassadas ao 
terceirizado no valor e condições estabelecidas na proposta da licitante 
vencedora, lembrando que o pagamento deverá ser realizado pelo menos um 
dia antes da viagem. 

 
 O COREN/MS não fica obrigado a realizar a quantidade de viagens 
previstas no Termo de Referência. Tal quantitativo serve apenas como 
uma estimativa, o qual será efetivado de acordo com as necessidades da 
área demandante dos serviços 

 
 Estima-se, para o período de vigência do contrato, a quantidade de 04(quatro) 
deslocamentos por mês/homem, perfazendo o total de 48(quarenta e oito) 
anuais. 

 
Carga horária por posto de trabalho: 
 

40 (quarenta) horas semanais. 
 

EPI´s: É responsabilidade da contratada, fornecer e responsabilizar-se pela distribuição dos 
EPIs – Equipamentos de Proteção Individual e EPC – Equipamentos de Proteção Coletiva, 
conforme CLT – Consolidação das Leis de Trabalho / Capítulo V – da segurança e medicina do 
trabalho / Seção IV - do equipamento de proteção individual e consonância com a NR-6 da 
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Portaria 3214/78 do Ministério do Trabalho, bem como pela fiscalização de uso, comprovação 
documental mensal do seu recebimento, conforme cada categoria funcional e PPRA (Programa 
de Prevenção de Riscos Ambiental) elaborado pela própria empresa. Os EPI´s e EPC´s deverão 
ainda ser entregues com a devida comprovação através de recibo assinado pelo empregado e 
enviada cópia dos mesmos ao COREN/MS. 
 
É obrigação da Contratada fornecer, no mínimo, os EPI’s abaixo relacionados, de acordo com 

o texto do art. 166 da CLT1, observado o disposto no art 1672 da mesma lei. fato o qual não a 

exime da supracitada obrigação, a qual está relacionada a deveres de vigilância e fiscalização, 

os quais são impostos pelo art. 157, I a IV
3
, da Consolidação das Leis do Trabalho, além de 

pagamento de adicional por insalubridade, dever imposto pela Súmula 289 do TST
4
. 

 
A seleção dos equipamentos de Proteção Individual (EPI) deverá ter atenção:  

• Aos riscos a que o trabalhador está exposto durante o trabalho;   
• Às condições de ambiente em que exerce a atividade;   
• À parte do corpo a proteger;   
• Às características do próprio trabalhador;   

• Fornecer os EPI e vestimentas de trabalho em perfeitas condições de uso e 
devidamente higienizados, responsabilizando-se pela descontaminação dos 
mesmos ao final de cada jornada de trabalho e substituindo-os sempre que 
necessário;  

• Orientar quanto ao uso correto dos dispositivos de proteção.  
 
 
Art. 166 - A empresa é obrigada a fornecer aos empregados, gratuitamente, equipamento de proteção individual 
adequado ao risco e em perfeito estado de conservação e funcionamento, sempre que as medidas de ordem geral 
não ofereçam completa proteção contra os riscos de acidentes e danos à saúde dos empregados.  

 

Art. 167 - O equipamento de proteção só poderá ser posto à venda ou utilizado com a indicação do  Certificado de 
Aprovação do Ministério do Trabalho.  
 

Art. 157 - Cabe às empresas: 
 

 
I - cumprir e fazer cumprir as normas de segurança e medicina do trabalho; 

 
II - instruir os empregados, através de ordens de serviço, quanto às precauções a tomar no sentido 
de evitar acidentes do trabalho ou doenças ocupacionais; 

 
III - adotar as medidas que lhes sejam determinadas pelo órgão regional competente; 

 
IV - facilitar o exercício da fiscalização pela autoridade competente. 

 
4 Texto da Súmula 289: O simples fornecimento do aparelho de proteção pelo empregador não o exime  

 
  

do pagamento do adicional de insalubridade. Cabe-lhe tomar as medidas que conduzam à diminuição ou 
eliminação da nocividade, entre as quais as relativas ao uso efetivo do equipamento pelo empregado. 
 
UNIFORMES: O uniforme faz parte do EPI – Equipamento de uso Individual, e deverá ser 



 
 
 
 
 
 

Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul 
Sistema Cofen/Conselhos Regionais - Autarquia Federal criada pela Lei Nº 5. 905/73 

 

Sede: R. Dom Aquino, 1354 - Sobreloja. Ed. Conj. Nacional - Centro - CEP 79.002-904 - Campo Grande/MS.  Fone: (67) 3323-3167 – Fax: (67) 3323- 3111 

Subseção: Rua Ciro Melo, nº. 1.374 – Jardim Central, Dourados - MS - CEP: 79.805-030. Fone/Fax: (67) 3423-1754 

Home page: www.corenms.gov.br 

substituído sempre que necessário e regulamente a cada seis meses. Devendo ser 
complementados conforme NR6, baseado nas condições do ambiente de trabalho, riscos de 
exposição e atividades exercidas pelo trabalhador. 
 
 
 
3. APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA  
 

A empresa interessada deverá apresentar proposta contendo, além dos documentos 
relacionados no termo de referencia para habilitação, os seguintes documentos: 
 

a) proposta comercial para prestação dos serviços e fornecimento de mão-de-obra para o 
período de 12 (doze) meses;  

 
b) Planilha de Custo e Formação de Preço, para cada categoria, confeccionada com plena 

observância às regras definidas no anexo A;  
 

c) Validade mínima da proposta de 60 (sessenta) dias.  

 
4. PAGAMENTO  
 

Para fins de desembolso financeiro, os pagamentos serão efetuados mensalmente até o 10º 
(décimo) dia útil após a data de apresentação das Notas Fiscais/Faturas, que devem vir 
acompanhadas dos seguintes documentos: 
 

a) comprovantes de recolhimento dos Encargos Sociais (relatórios GFIP e SEFIP);  
 

b) caso haja incidência do Imposto de Renda no mês, comprovantes de recolhimentos do 
IRRF;  

 
c) relatório de folha de pagamento;  

 
d) outros comprovantes (entrega de tickets alimentação, aviso prévio, dispensa, etc.) 

relacionados aos profissionais envolvidos na contratação;  
 

e) certidões de regularidade fiscal, na forma exigida.  
 
5. SUPERVISÃO E ACOMPANHAMENTO DOS SERVIÇOS 
 

Independente dos sistemas de acompanhamento e supervisão exercidos diretamente pela 
contratada para seus níveis operacionais, o COREN/MS exercerá supervisão e 
acompanhamento da execução do contrato e dos serviços prestados, utilizando servidor 
designado para este fim específico. 
 

Dentre as diversas funções de acompanhamento e supervisão a serem exercidas, pode-se 
destacar; verificação do nível de limpeza e conservação de móveis e imóveis das respectivas 
Unidades; a verificação da quantidade e qualidade dos materiais utilizados e sua correta 
aplicação; realização de reuniões para planejamento, organização e avaliação da prestação dos 
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serviços; a proposição de modificação na sistemática de prestação dos serviços, dentre outras. 
 

Ainda como instrumentos integrados às atividades de supervisão da execução do 
contrato, poderão ser utilizados os relatórios periódicos e finais de atividades. 
 
6. OBRIGAÇÕES DA LICITANTE VENCEDORA DO CERTAME 
 

Além das obrigações contratuais de praxe, a Contratada também será responsável pelas 
situações abaixo, cabendo-lhe o ônus por: 
 

a) Aceitar nas mesmas condições os acréscimos e supressões que se fizerem necessários, 
até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor, conforme § 1º do art. 65, da Lei 
nº 8.666/93.   

b) Manter os serviços com pessoal adequadamente capacitado e em locais e horários 
determinados pelo COREN/MS, designando profissionais especializados e 
devidamente credenciados;  

 
c) Fornecer 2 (dois) uniformes ao funcionário que prestará serviços ao COREN/MS, por 

meio do contrato decorrente da presente licitação, no início da prestação dos serviços, e 
proceder a reposição a cada seis meses, ou quando estes não mais se mostrarem 
adequados, mediante solicitação formal do Fiscal do contrato;  

 
d) Elaborar Relatório Mensal de Atividades, no qual serão relacionados os serviços 

prestados durante o mês anterior;  
 

e) Apresentar ao COREN/MS, relativamente aos empregados indicados para a execução 
dos serviços, para aprovação mediante o preenchimento das qualificações técnicas 
exigidas no instrumento convocatório, de curriculum vitae documentado de todos os 
profissionais a serem alocados nos postos de trabalho, com pelo menos 10 (dez) dias 
corridos de antecedência;  

 
f) Atender a solicitação para substituir empregado considerado inadequado para a 

prestação dos serviços, no prazo estabelecido em sua proposta e, ainda, exercer controle 
de assiduidade e da pontualidade dos seus empregados;  

 
g) Assumir total responsabilidade pelo cumprimento de todas as obrigações trabalhistas, 

fiscais e previdenciárias, inclusive as decorrentes de acidentes, indenizações, multas, 
seguros, normas de saúde pública e regulamentadoras do trabalho, assim como pelo 
cumprimento de todas as demais obrigações pertinentes ao contrato;  

 
h) Manter, durante a vigência do contrato, todas as condições de habilitação exigidas na 

licitação, mantendo todos os documentos fiscais nos seus prazos de validade;  
 

i) Não ceder ou transferir, total ou parcialmente, parte alguma do contrato que vier a ser 
firmado;  

 
j) Dispor de pessoal necessário para garantir a execução dos serviços, nos regimes 

contratados, sem interrupção seja por motivo de férias, descanso semanal, licenças, 
ausência de serviço, greve, demissão e outros análogos, obedecidos às disposições da 
legislação trabalhista vigente;  

 
k) Manter preposto responsável pelo gerenciamento do serviço, com poderes de 
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representante para tratar com o COREN/MS sobre assuntos relacionados com a 
execução do contrato, sem ônus para o Contratante;  

 
l) Fornecer todo o equipamento de proteção individual e coletivo, adotando todas as 

medidas de segurança indicadas pela legislação, que visem à preservação do 
profissional, do patrimônio do COREN/MS e de terceiros em geral;  

 
m) Informar imediatamente ao COREN/MS, por escrito, qualquer anormalidade que ponha 

em risco a execução dos serviços, com vistas a ações corretivas;  
 

n) Refazer, sem ônus para o COREN/MS, dentro do prazo estabelecido, os serviços 
prestados que apresentem defeitos, erros, danos, falhas e/ou quaisquer outras 
irregularidades em razão de negligência, má-execução, emprego de mão-de-obra e/ou 
ferramentas inadequadas;  

 
o) Informar a relação dos integrantes da equipe, contendo nome completo, função e 

documentação dos mesmos (ID, CPF, PIS CTPS e outros), e providenciar a emissão de 
crachás de identificação, que permitirão o acesso às dependências do COREN/MS;  

 
p) Ressarcir o COREN/MS por quaisquer prejuízos decorrentes de falha dos serviços 

contratados;  
 

q) Informar ao COREN/MS, no prazo de 30 (trinta) dias, contados da data de entrada na 
Junta Comercial, sobre qualquer alteração social ou modificação da finalidade ou 
estrutura da empresa;  

 
r) Responsabilizar-se por qualquer acidente ocorrido com seus profissionais por 

imprudência, negligência ou imperícia, fora ou dentro dos locais da prestação ou 
execução dos serviços, no desempenho das atividades ou em conexão com os mesmos, 
inclusive por danos causados a terceiros;  

 
s) Arcar com o ônus resultante de qualquer ação, demanda custos e despesas decorrentes 

de contravenção; seja por culpa sua ou de quaisquer de seus profissionais indicados ou 
prepostos, obrigando-se, outrossim, a quaisquer responsabilidades decorrentes de ações 
judiciais ou extrajudiciais de terceiros, que lhe venham a ser exigidas pro foca de lei, 
ligadas ao cumprimento do contrato a ser firmado;  

 
t) Abster-se, qualquer que seja a hipótese, de veicular publicidade ou qualquer outra 

informação acerca das atividades objeto deste contrato, sem prévia autorização por 
escrito do COREN/MS;  

 
u) Manter sigilo quanto a informações obtidas na execução dos serviços prestados ao 

COREN/MS.  
 
7. OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 
 

Para a execução da contratação objeto deste Termo de Referência, a Contratante 
se obriga a: 

a) fornecer as informações necessárias à execução dos serviços;  
 

b) permitir o livre acesso dos empregados da Contratada às instalações onde serão 
executados os serviços independentemente de permissão prévia, desde que estejam 
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devidamente credenciados, portando crachá de identificação e exclusivamente para 
execução dos serviços; 

 
c) dar ciência à Contratada imediatamente sobre qualquer anormalidade que verificar na 

execução dos serviços;  
 

d) proceder ao acompanhamento técnico da prestação dos serviços;  
 

e) atestar a execução do objeto do contrato por meio do Gestor do Contrato;  
 

f) efetuar pagamento à Contratada de acordo com as condições de preço e prazo 
estabelecidas no contrato; e  

 
g) rejeitar, no todo ou em parte, serviço executado em desacordo com o contrato firmado.  

 
h) Comunicar à Contratada qualquer irregularidade encontrada na operacionalização do 

serviço;  
 
8. VISITA TÉCNICA - VISTORIA 
 

A proponente deverá realizar visita aos locais do COREN/MS onde serão prestados os 
serviços, objetivando tomar conhecimento do ambiente operacional utilizado e de todas as 
informações e condições para o cumprimento das obrigações objeto deste termo de referencia. 
A vistoria deve ser marcada previamente. 
 

Não será admitida argüição de desconhecimento das condições operacionais e físicas 
relacionadas neste Termo de Referência. 
 
9. VIGÊNCIA DO CONTRATO 
 

O contrato vigorará por 12 (doze) meses, contados a partir da data da sua assinatura, 
podendo ser prorrogado por períodos iguais e sucessivos, limitado a 60 (sessenta) meses, nos 
termos do inciso II, artigo 57, da Lei nº 8.666/93. 
 
10. REPACTUAÇÃO DO CONTRATO 
 

O contrato poderá ser repactuado, observado o interregno mínimo de um ano, a contar 
da data da proposta, ou da data do orçamento a que a proposta se referir, ou, ainda da data da 
última repactuação, visando à adequação aos novos preços de mercado e a demonstração 
analítica da variação dos componentes de custos do Contrato, devidamente justificada, de 
conformidade com a IN 02/2008, ou outros dispositivos legais que venham a ser editados pelo 
Poder Público, em complementação ou substituição à mencionada norma. 
 

Será adotada como data do orçamento a que a proposta se referir, a data do acordo, 
convenção, dissídio coletivo de trabalho ou equivalente que estipular o salário vigente à época 
da apresentação da proposta, obrigatoriamente consignada na própria proposta, vedada a 
inclusão, por ocasião da repactuação, de antecipações e de benefícios não previstos. 
 
 
11. DISPOSIÇÕES GERAIS 
 

Os profissionais alocados para os serviços objeto deste Termo de Referência serão 
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empregados da contratada e sob esta recairá a responsabilidade por todos os salários e encargos 
necessários à perfeita execução dos serviços. Portanto, esses empregados não terão nenhum 
vínculo empregatício com o COREN/MS. 
 

Os recursos orçamentários necessários ao atendimento do objeto deste Termo, correrão 
pelo Orçamento do Coren-MS no exercício de 2016, e serão alocados pelo Departamento 
Financeiro. 
 
 
 
Elaborado por: 
 
 
Antônio Artur Alves Ferreira  
Assessor Especial da Junta Interventora 
 
 
 
Aprovo este termo de referência ressaltando que todos os preceitos legais pertinentes 
deverão ser obedecidos, Campo Grande-MS, _______ de _________________ de 2016. 
 
 
 
 

Dr. Diogo Nogueira do Casal 
Presidente Interventor Coren/MS 
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ANEXO A – TERMO DE REFERÊNCIA 

MODELO DE PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS 

  

  Nº do Processo  004/2016 

  Licitação Nº   

Dia ___/___/_____ às ___:___ horas 

 

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS (DADOS REFERENTES À CONTRATAÇÃO) 

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

B Município/UF   

C Ano do acordo coletivo, convenção coletiva ou sentença normativa em dissídio coletivo   

D Número de meses de execução contratual   

 

 IDENTIFICAÇÃO DO SERVIÇO 

Tipo de 

serviço 

Unidade de 

medida 

Quantidade total a contratar (em função da unidade de 

medida) 
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 Nota 1: Esta tabela poderá ser adaptada às características do serviço contratado, inclusive no que 

concerne às rubricas e suas respectivas provisões e/ou estimativas, desde que haja justificativa. 

 Nota 2: As provisões constantes desta planilha poderão ser desnecessárias quando se tratar de 

determinados serviços que prescindam da dedicação exclusiva dos trabalhadores da contratada para 

com a Administração. 

 

ANEXO A-I 

Mão de obra 

Mão de obra vinculada à execução contratual 

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

1 Tipo de serviço (mesmo serviço com características distintas)   

2 Salário Normativo da Categoria Profissional   

3 Categoria profissional (vinculada à execução contratual)   

4 Data base da categoria (dia/mês/ano)   

 Nota: Deverá ser elaborado um quadro para cada tipo de serviço. 

 Módulo 1: Composição da remuneração 

 1 
Composição da remuneração 

Valor (R$) 
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A Salário base   

B Adicional de periculosidade   

C Adicional de insalubridade   

D Adicional noturno   

E Hora noturna adicional   

F Adicional de hora extra   

G Diárias 

(20 diárias mês, estimativa máxima) 

 

G Outros (especificar)   

  
TOTAL DA REMUNERAÇÃO 

  

  

Módulo 2: Benefícios mensais e diários 

2  Benefícios mensais e diários Valor (R$) 

A Transporte   
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B Auxílio alimentação (vales, cesta básica, entre outros)   

C Assistência médica e familiar   

D Auxílio creche   

E Seguro de vida, invalidez e funeral   

F Outros (especificar)   

  
Total de Benefícios mensais e diários 

  

 Nota: o valor informado deverá ser o custo real do insumo (descontado o valor eventualmente pago 

pelo empregado). 

  

Módulo 3: Insumos diversos 

3 
Insumos diversos Valor (R$) 

A Uniformes   

B Materiais   

C Equipamentos   

D Outros (especificar)   

  
Total de Insumos Diversos 

  

Nota: Valores mensais por empregado. 
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 Módulo 4: Encargos sociais e trabalhistas 

Submódulo 4.1: Encargos previdenciários, FGTS e outras contribuições: 

4.1 Encargos previdenciários, FGTS e outras 

contribuições 

Percentual 

(%) 

Valor 

(R$) 

A INSS     

B SESI ou SESC     

C SENAI ou SENAC     

D INCRA     

E Salário educação     

F FGTS     

G Seguro acidente do trabalho     

H SEBRAE     

I PIS   

J I.R.R.F   

K OUTROS(especificar)   
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Total 
    

Nota 1: Os percentuais dos encargos previdenciários, do  FGTS e demais contribuições são aqueles 

estabelecidos pela legislação vigente. 

Nota 2: Percentuais incidentes sobre a remuneração. 

  Submódulo 4.2: 13º (décimo terceiro) salário 

4.2 13º (décimo terceiro) salário Valor 

(R$) 

A 13º (décimo terceiro) salário   

Subtotal   

B Incidência dos encargos previstos no Submódulo 4.1 sobre 13º (décimo 

terceiro) salário 

  

Total 
  

  

 Submódulo 4.3:  Afastamento Maternidade 

4.3  Afastamento Maternidade Valor (R$) 

A Afastamento Maternidade   

B Incidência dos encargos do submódulo 4.1 sobre Afastamento Maternidade   

TOTAL   
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 Submódulo 4.4: Provisão para rescisão 

4.4 
Provisão para rescisão 

Valor (R$) 

A Aviso prévio indenizado   

B Incidência do FGTS sobre aviso prévio indenizado   

C Multa sobre FGTS e contribuições sociais sobre o aviso prévio indenizado   

D Aviso prévio trabalhado   

E Incidência dos encargos do submódulo 4.1 sobre o aviso prévio trabalhado   

F Multa sobre FGTS e contribuições sociais sobre o aviso prévio trabalhado   

Total 
  

  

 Submódulo 4.5: Custo de reposição do profissional ausente 

4.5 Composição do custo de reposição do profissional ausente Valor 

(R$) 

A Férias e terço constitucional de férias   

B Ausência por doença   
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C Licença paternidade   

D Ausências legais   

E Ausência por acidente de trabalho   

F Outros (especificar)   

Subtotal   

G Incidência dos encargos do submódulo 4.1 sobre o custo de reposição do 

profissional ausente 

  

Total 
  

  

Quadro-Resumo do Módulo 4: Encargos sociais e trabalhistas 

4 
Módulo 4: Encargos sociais e trabalhistas 

Valor (R$) 

4.1 Encargos previdenciários, FGTS e outras contribuições   

4.2 13º (décimo-terceiro) salário   

4.3 Afastamento maternidade   

4.4 Custo de rescisão   
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4.5 Custo de reposição do profissional ausente   

4.6 Outros (especificar)   

Total 
 

  

Módulo 5: Custos indiretos, tributos e lucro 

 5 
Custos indiretos, tributos e lucro 

Percentual (%) Valor (R$) 

A Custos indiretos     

B Lucro     

C Tributos     

  B.1. Tributos federais (especificar)     

  B.2  Tributos estaduais (especificar)     

  B.3  Tributos municipais (especificar)     

  
Total 

    

Nota 1: Custos indiretos, tributos e lucro por empregado. 

Nota 2: O valor referente a tributos é obtido aplicando-se o percentual sobre o valor do faturamento. 
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Anexo A-II 

Quadro-Resumo do custo por empregado 

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

A Módulo 1 – Composição da remuneração   

B Módulo 2 – Benefícios mensais e diários   

C Módulo 3 – Insumos diversos (uniformes, materiais, equipamentos e outros)   

D Módulo 4 – Encargos sociais e trabalhistas   

Subtotal (A + B +C+ D)   

E Módulo 5 – Custos indiretos, tributos e lucro   

Valor total por empregado 
  

Anexo A-III 

(Redação dada pela Instrução Normativa nº 6, de 23 de dezembro de 2013) 

Quadro-Resumo do valor mensal dos serviços 

  

 Tipo de 

serviço (A) 

Valor 

proposto 

por 

empregado (B) 

Qtde. de 

empregados 

por 

posto (C) 

Valor 

proposto 

por 

posto (D) 

= (B x C) 

Qtde. 

de 

postos (E) 

Valor 

total do 

serviço 

(F) = 

(D x E) 
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I Serviço 

1 

(indicar) 

R$   R$   R$ 

II Serviço 

2 

(indicar) 

R$   R$   R$ 

... Serviço 

.. 

(indicar) 

R$   R$   R$ 

VALOR MENSAL DOS SERVIÇOS (I + II +...)   

  

Anexo A-IV 

Quadro demonstrativo do valor global da proposta 

  
Valor Global da Proposta 

  
Descrição 

Valor (R$) 

A Valor proposto por unidade de medida *   

B Valor mensal do serviço   

C Valor global da proposta   
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(valor mensal do serviço multiplicado pelo número de meses do contrato). 

Nota: Informar o valor da unidade de medida por tipo de serviço. 
 

1. Caso sejamos os vencedores do certame e transcorridos  todos os  trâmites legais desta 
licitação, comprometemo-nos a assinar o Contrato no prazo determinado no documento de 
convocação e, para esse fim, fornecemos os seguintes dados: 
 

 
VALIDADE DA PROPOSTA (mínimo sessenta dias)________________________________ 
 
Razão 
Social:_____________________________________________________________________ 
 
CNPJ:_____________________________________________________________________ 
 
Endereço eletrônico (e-mail):___________________________________________________ 
 
Tel/Fax:____________________________________________________________________ 
 
CEP:_______________________________________________________________________ 
 
Cidade: __________________________ UF: __________ Banco: ______________________ 
 
Agência: _________________________C/C: _______________________________________ 
 
 
Dados do Representante Legal da Empresa para assinatura do Contrato: 
 
Nome:______________________________________________________________________ 
 
Endereço:___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
CEP:_________________Cidade:________________________ UF:____________________ 
 
CPF:_______________________________________________________________________ 
 
Cargo/Função:_____________________________________________________________ 
 
Carteira de ldentificação nº:___________________________________________________ 
 
Expedido por:______________________________________________________________ 
 
Naturalidade:______________________________________________________________ 
 
Nacionalidade:_____________________________________________________________ 

 
 
__________________________________________________ 

 
Assinatura 

 

 


