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ANEXO III 

TERMO DE REFERÊNCIA 

 

1. DO OBJETO 

1.1. O presente termo de referência tem por objeto a contratação de empresa 
especializada para realização de serviço de instalação de sistema de irrigação 
automatizado de gramado, com fornecimento de mão de obra e materiais, no gramado 
do campo de futebol do Estádio Frédis Saldivar “Douradão”. 
 

2. DA LICITAÇÃO 

2.1. A presente contratação se dará pela modalidade de Pregão Presencial conforme 

condições discriminadas neste Termo de Referência. 

 

3. DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL 

3.1. Lei nº 10.520 de 17/07/2002, Lei Complementar nº 123 de 14/12/2008 e aplicação 
subsidiária da Lei nº 8.666 de 1993 e suas alterações. 

 
4. DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 
 
4.1. Prestação de serviço de instalação e montagem de sistema de irrigação 

automatizado no campo do gramado do Estádio municipal Frédis Saldivar 
“Douradão”, com fornecimento de mão de obra e materiais em quantidade suficientes 
para a execução total dos serviços, conforme projeto modelo constante no anexo II e 
itens discriminados abaixo: 
 

Quantidade Medida Descrição 

 SERVIÇOS  

1 Und MÃO DE OBRA HIDRÁULICA 

1 Und MÃO DE OBRA ELÉTRICA 

 MATERIAIS 

21 Und TUBO PN80 / 100MM JS 6M IRRIGAÇÃO 

75 Und TUBO PN 80 / 75MM JS 6M IRRIGAÇÃO 

8 Und CAP SOLDAVEL 75MM IRRIGAÇÃO 

24 Und TE REDUÇÃO 75 X 32 IRRIGAÇÃO 

24 Und ADAPTADOR 32 X 1'' IRRIGAÇÃO 

6 Und TE REDUÇÃO 100 X 50 IRRIGAÇÃO 

12 Und ADAPTADOR 50 X 2 IRRIGAÇÃO 

6 Und UNIAO SOLDAVEL 50MM IRRIGAÇÃO 

6 Und VALVULA SOLENOIDE - 2 BSP 

4 Und ADESIVO PLASTICO 850 G 

1 Und TEE 100 MM IRRIGAÇÃO 

10 Und FITA VEDAROSCA 18 X 40 C/CARRETEL 

10 Und LIXA DE FERRO PC 

1 Und PROGRAMADOR MODULADOR 220 V 16 ESTAÇÕES 

1 Und MODULO DE EXPANSÃO P/ PROGRAMADOR - 4 ZONAS 

1 Und SENSOR DE CHUVA 
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1 Und INTERFASE REL RDI 24 

6 Und CONDUITI ELETRICO FLEX DN 25 50 

1000 Mt CABO FLEXIVEL 750 V 1MM 2 NBR 

2 Und CAP 50 MM IRRIGAÇÃO 

2 Und TEE DERIVAÇÃO 50 X 3/4 IRRIGAÇÃO 

2 Und NIPLE ROSCAVEL 3/4 

2 Und TEE REDUÇÃO SOLDAVEL 75 X 50 MM IRRIGAÇÃO 

10 Und TUBO PN 80 / 50 6MT IRRIGAÇÃO 

2 Und ROTOR RPS 75 - ENTRADA 3/4 
BOCAIS(ESCMOTEAQVEIS) 

2 Und CONEXÃO FLEXIVEL 3/4 15 CM 

8 Und CAIXA P/VALVULA C/ PARAFUSO E BORDA STD 
RETANGULAR 

24 Und PRO SPORT ROTOR 1" 

 
 

5. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 
 
5.1. Comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível 

com o objeto dessa licitação, realizada através da apresentação de pelo menos um 
atestado de capacidade técnica fornecida por pessoa jurídica de direito público ou 
privado, com identificação do signatário e assinatura do responsável legal, que 
comprove ter o licitante prestado serviços compatíveis com o objeto dessa licitação. 

I. No caso de atestados emitidos por empresa de iniciativa privada, não serão 
considerados aqueles emitidos por empresas pertencentes ao mesmo grupo 
empresarial da empresa proponente; 

II. Serão consideradas como pertencentes ao mesmo grupo empresarial da 
empresa proponente, empresas controladas ou controladoras da empresa 
proponente que tenha pelo menos uma pessoa física ou jurídica que seja 
sócio da empresa proponente. 

5.2. Licença de funcionamento expedida pelo órgão competente da esfera Estadual ou 
Municipal do local onde funciona a licitante, para exercer atividade compatível com 
objeto da licitação, que esteja dentro do prazo de validade. No caso de Distrito 
Federal, a licença deverá ser fornecida pelas Administrações Regionais. 

5.3. Comprovante de registro ou inscrição da empresa e dos seus responsáveis técnicos 
no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA, dentro do seu prazo de 
validade. 

I. Em se tratando de empresa não registrada no Conselho Regional do Estado 
de Mato Grosso do Sul, deverá apresentar o registro do Conselho Regional 
da Categoria Profissional correspondente, do Estado de origem, ficando a 
licitante vencedora obrigada a apresentar o visto do Conselho Regional do 
Estado de Mato Grosso do Sul para execução dos serviços. 

5.4. Comprovação da licitante, possuir em seu quadro permanente, na data da licitação, 
engenheiro (s) detentor (es) de atestado (s) e/ou certidão (ões) de responsabilidade 
técnica de execução de serviços de características semelhantes às parcelas de 
maior relevância técnica e valor significativo do objeto desta licitação, conforme 
estabelece o inciso I, § 1º, do artigo 30, da Lei Federal n.º 8.666/93, através da 
apresentação de um dos seguintes documentos: 

I. No caso de empregado, cópia autenticada da Carteira de Trabalho e 
Previdência Social (CTPS), em que conste a licitante como contratante, 
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sendo necessário as folhas de identificação (foto/assinatura e qualificação 
civil); 

II. No caso de profissional autônomo ou a ele equiparado, cópia do Contrato de 
Prestação de Serviços que mantém com a licitante ou documento equivalente 
aceito pelo respectivo Conselho Regional da Categoria Profissional para 
fins de registro ou inscrição, juntamente com a Certidão de Registro de 
Pessoa Jurídica junto ao respectivo Conselho Regional de Engenharia e 
Agronomia-CREA, com prazo de vigência válido, no qual conste a inscrição 
do profissional citado no referido Instrumento Particular, como responsável 
técnico da proponente; 

III. Se o profissional for sócio da empresa, Contrato Social ou equivalente; 

IV. Certidões de Acervo Técnico (CAT), emitido pelo respectivo Conselho 
Regional da Categoria Profissional, em nome do (s) profissional (is) 
conforme supracitado; 

 

6. DA EXECUÇÃO DO SERVIÇO 

6.1. A execução do serviço iniciar-se-á em até 5 (Cinco dias) úteis, mediante 
apresentação de Autorização de Fornecimento, expedida pela Fundação de Esportes 
de Dourados. 

6.2. O prazo de execução do serviço será de 30 (trinta), prorrogável por uma única vez 
mediante justificativa da empresa contratada, aceita pela Fundação de Esporte de 
Dourados. 

6.3. A execução do Contrato será acompanhada por gestor de contrato designado pela 
Fundação de Esporte de Dourados discriminado neste termo. 

6.4. A fiscalização será exercida no interesse da Fundação e não exclui nem reduz a 
responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por quaisquer 
irregularidades advindas da fabricação dos serviços, e, na sua ocorrência, não 
implica co-responsabilidade do Poder Público ou de seus agentes. 

 

7. DA VISITA TÉCNICA 

7.1. A visita e inspeção do local onde serão executados os serviços objeto desta licitação 
estão franqueadas aos licitantes e tem por finalidade obter, para a utilização e 
exclusiva responsabilidade da proponente, toda a informação necessária à 
elaboração da proposta, tais como: as condições locais, quantidade e natureza dos 
trabalhos. 

7.2. Todos os custos associados à visita e à inspeção do local serão de inteira 
responsabilidade da proponente. 

7.3. Não será admitida posterior modificação nos preços, prazos ou condições da 
proposta, sob alegação de insuficiência de dados e/ou informações sobre o serviço 
ou condições do local. 

7.4. Os participantes deverão ter pleno conhecimento dos elementos constantes deste 
termo, das condições gerais e particulares do objeto da licitação e do local onde 
serão executadas ou serviços, não podendo invocar qualquer desconhecimento, 
como elemento impeditivo da correta formulação da proposta e do integral 
cumprimento do contrato. 
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7.5. A vistoria DEVERÁ ser realizada no prazo de até 24(vinte e quatro) horas antes da 
abertura da fase de lances. 

7.6. A referida vistoria deverá ser agendada e realizada através do telefone (67) 3424-
0363 com o servidor da FUNED Jânio César da Silva Amaro ou Carlos Eduardo 
Stranieri. 

7.7. O Termo de Vistoria será emitido em 01(uma) via, em papel timbrado da empresa, 
conforme modelo constante no Anexo I, assinado pelo Diretor Presidente da FUNED, 
devendo ser juntada aos documentos de habilitação. 

 

8. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 

a) Executar os serviços de acordo com as especificações constantes neste termo; 
b) Cumprir todas as orientações do CONTRATANTE para o fiel desempenho das 

atividades         especificadas; 
c) Arcar com todos os encargos sociais trabalhista, previstos na legislação vigente 

e de quaisquer outros em decorrência da sua condição de empregado, no que 
diz respeito ao seu funcionário, ainda que temporários; 

d) Responsabilizar-se, por quaisquer acidentes de que venham a serem vítima os 
seus funcionários em serviços, cumprindo suas obrigações quanto às leis 
trabalhistas e previdenciárias e lhes assegurando as demais exigências para 
exercício das atividades; 

e) Indicar um preposto a quem a fiscalização se reportará de forma ágil, bem como 
coordenará os serviços sob- responsabilidade da CONTRATADA;  

f) Comunicar ao CONTRATANTE toda e qualquer irregularidade ocorrida ou 
observada na execução dos serviços; 

g) Responsabilizar-se por eventuais prejuízos decorrentes da não prestação total 
ou parcial dos serviços especificados neste contrato, bem como qualquer dano 
causado por seus empregados ou contratados; 

h) Manter em perfeitas condições de utilização, durante todo o período solicitado os 
serviços, devendo ainda garantir a imediata substituição de qualquer item 
constante do Termo de Referência e memorial Descritivo que apresente defeito; 

i) A empresa contratada deverá disponibilizar todos os serviços conforme as datas 
previstas para cada item de forma a cumprir com os prazos;  

j) Manter, durante a execução do contrato, todas as condições de habilitação e 
qualificação exigidas na licitação, em conformidade com o art. 55, XIII, da Lei 
8.666/93. 

 
9. DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 

a) Comunicar a CONTRATADA toda e qualquer ocorrência relacionada com a 
execução do serviço; 

b) Efetuar o pagamento á CONTRATADA, na forma convencionada neste termo; 
c) Proporcionar todas as facilidades para que a CONTRATADA possa 

desempenhar seus serviços dentro das normas estabelecidas neste termo; 
d) Acompanhar e fiscalizar a execução dos serviços, por meio dos servidores 

designados á representarem a FUNED, nos termos do Art. 67 da Lei 8.666/93, 
exigindo o seu fiel e total cumprimento; 

e) Prestar informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitado pela 
CONTRATADA; 
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10. DOS PAGAMENTOS 

10.1. Os pagamentos devidos a CONTRATADA serão efetuados em até 30 (trinta) dias 
pelos os serviços prestados em conformidade ao qual foi contratada e apresentação 
da respectiva documentação fiscal, devidamente atestada pelo setor competente. 

10.2. Quanto ao pagamento, a contratada deverá estar em dia com todas as condições de 
habilitações exigidas na licitação, ou seja, as certidões negativas de debito da União, 
Estado e Município deverão estar válidas (dentro do prazo de vencimento). 

10.3. A contratada deverá obrigatoriamente encaminhar os seguintes documentos da 
entrega da nota fiscal: 

a) 03 (três) vias da AF. Encaminhada pela contratante, que deverão estar 
devidamente assinadas pela empresa em local apropriado e acompanhado de 
nota fiscal a qual deverá estar de acordo com a AF; 

b) Certidões Negativas de Débitos: da União (Secretaria de Receita Federal, INSS 
E FGTS) do Estado e Município (IPTU e ISS). Todas as certidões deverão estar 
dentro do prazo de validade de no mínimo 10 dias antes de seu vencimento; 

10.4. A falta de um dos documentos solicitados no item anterior poderá implicar no não 
recebimento da nota fiscal. 

 
 
11. VIGÊNCIA DO CONTRATO 

 
11.1. O prazo de vigência contratual será contando a partir da data de sua assinatura, com 

término em 31 de dezembro de 2018, podendo ser prorrogado, nos termos da Lei 
Federal nº. 8.666/93 com suas alterações. 

 

12.  DO LOCAL DE EXECUÇÃO 
 

12.1. Os serviços deverão ser realizados no Estádio Fredis Saldivar “Douradão”, Rua 
Coronel Ponciano, N°1300 –Bairro: Parque dos Jequitibás, CEP 79839-600, nesta 
cidade de Dourados-MS. 

 
13. DA GARANTIA DOS SERVIÇOS 

13.1. Os serviços executados deverão ter garantia de 12 (doze) meses ou superior. 
13.2. Na ocorrência de defeito durante o período de garantia a CONTRATADA será 

comunicada e deverá, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, contados do 
recebimento da comunicação, providenciar o devido reparo, sem qualquer ônus para 
o CONTRATANTE. 

 
 

14. DA GESTÃO 
 

14.1. Nos termos do Artigo 67 da Lei 8.666/93, a gestão do presente contrato e seu objeto 
serão realizados pelo contratante, no Departamento de Esporte da FUNED na 
pessoa do servidor Carlos Eduardo Stranieri – Matricula -114764673-5. 
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15. DO VALOR ESTIMADO 

15.1. As despesas decorrentes da contratação da presente licitação correrão a cargo da 
Fundação de Esportes de Dourados, no que se refere à reserva orçamentária de R$ 
32.562,37 (Trinta e dois mil e quinhentos e sessenta e dois reais e trinta e sete 
centavos). 

 

16. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

01 - FUNED 

05.00 - Secretaria Municipal de Governo 

05.02- Fundação de Esporte de Dourados 

2.178- Conservação do Patrimônio Público 

33.90.39.00- Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica  

Fonte: 100000- Ficha 68 

 

17. DA RESPONSABILIDADE PELA ELABORAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA 

Elaborado por: Rodrigo Navarro de Mattos 

Cargo: Diretor de Departamento 

 

18. DA AUTORIZAÇÃO 

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

IMAGEM DO PROJETO 

 

 

 

A imagem projeto serve de base para a realização da cotação de preços visando à 

elaboração do processo de licitação para a contratação de empresa especializada 

para realização de serviço de instalação de sistema de irrigação automatizado de 

gramado, com fornecimento de mão de obra e materiais, no gramado do campo de 

futebol do Estádio Frédis Saldivar “Douradão”. 
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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 
 


