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TERMO DE REFERÊNCIA 
 

 

1. OBJETO 

1.1. O presente termo tem por objeto a aquisição de materiais e equipamentos de 

consumo necessários para a manutenção da rede de Iluminação Pública no 

Município de Dourados, utilizando os recursos oriundos da COSIP – 

Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública, instituído pela 

Lei Complementar n° 061 de 27 de dezembro de 2002, alterada pela Lei 

Complementar n° 066 de 02 de julho de 2003 e pela Lei Complementar n° 210 

de 28 de dezembro de 2012. 

1.2. O custeio dos serviços de Iluminação Pública compreende o custo com a 

instalação, manutenção, melhoramentos e expansão da rede de iluminação 

pública, além de outras atividades a eles correlatos. Compõem o custo do serviço 

de iluminação pública as despesas com estudos, projetos, fiscalização, 

administração, execução, financiamento, além de outros serviços técnicos, bem 

como, as despesas com máquinas, equipamentos e demais elementos, e gastos 

necessários á realização do serviço. 

 

 

2. DA JUSTIFICATIVA 

2.1. Considerando a necessidade de oferecer um eficiente serviço de Iluminação 

Pública, faz-se necessário a aquisição de materiais e equipamentos para a 

realização constante da manutenção da Rede de Iluminação Pública no 

Município de Dourados-MS; 

2.2. Considerando que a referida rede, em sua maioria, encontra-se localizada sobre 

regiões arborizadas, faz-se necessário a aquisição de materiais e equipamentos 

para a realização de poda das árvores que crescem constantemente;  

2.3. O serviço de iluminação pública compreende a iluminação de vias, logradouros, 

praças e demais áreas públicas, situadas na zona urbana e de extensão deste 

município. 

 

 

3. DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL 

3.1. O presente processo licitatório reger-se-á pelas condições aqui contidas, pela 

Constituição Federal, bem como pela Lei Federal 8.666 de 21 de junho de 1993, 

pela Lei Complementar n° 061 de 27 de dezembro de 2002, alterada pela Lei 

Complementar n° 066 de 02 de julho de 2003 e pela Lei Complementar n° 210 

de 28 de dezembro de 20012 e demais dispositivos legais pertinentes. Leis 

8.666/93, 10.520/2002 e demais leis pertinentes à espécie. 
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4. ESPECIFICAÇÃO E QUANTIDADE DOS MATERIAIS/EQUIPAMENTOS. 

4.1. Conforme Proposta de Preços (Anexo I do edital). 

 

 
 

5. DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

5.1. Para os materiais/equipamentos a serem fornecidos deverão ser observados, de 

modo geral todas as Especificações e as Normas Técnicas vigentes nas 

Legislações e normas de regulamentação bem como trazer os certificados de 

garantia de todos os materiais/equipamentos licitados acompanhados de manual 

quando se fizer necessário. 

 

 

6. DA APRESENTAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 

6.1. A apresentação de catálogos dos materiais/equipamentos ofertados pela empresa 

para a devida verificação da conformidade da oferta com as especificações 

exigidas na Proposta de Preços. 

 

7. DAS CONDIÇÕES DE ENTREGA 

7.1. A entrega dos materiais/equipamentos será parcelada, mediante solicitação da 

licitante, especificando a quantidade necessária, conforme sua necessidade. 

7.2. Os materiais/equipamentos solicitados deverão ser entregues no local indicado, 

com data e hora que estarão especificados na autorização de fornecimento. Por 

ocasião das entregas, as embalagens dos materiais/equipamentos e equipamentos 

deverão estar lacradas e em perfeito estado de conservação. 

 

 

 

8. DO CRITÉRIO DE ACEITAÇÃO DO OBJETO 

8.1. O recebimento deverá se efetivar, em conformidade com os arts. 73 a 76 da Lei 

Federal nº 8.666/93, especificamente nos termos do art. 73, inciso II, alíneas “a” 

e “b” do referido. 

8.1.1. Para efeito de recebimento, não serão aceitos os materiais/equipamentos: 

a)  Que estejam em desacordo ou conflitante com quaisquer especificações 

descritas na Proposta de Preços e no instrumento contratual; 

b)  definitivamente, após a verificação da qualidade do material e consequente 

aceitação. 
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8.1.2.  O Contratante reserva-se no direito de não aceitar os materiais/equipamentos 

que estiverem em desacordo com o previsto no instrumento convocatório, 

podendo cancelar o CONTRATO e aplicar o disposto no art. 24, inciso XI da Lei 

Federal nº 8.666/93. 

8.1.3.  O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil, 

nem ético-profissional, pela perfeita execução do contrato, dentro dos limites 

estabelecidos pela lei ou pelo contrato.  

8.1.4.  Na hipótese de substituição, deverá fazê-la em conformidade com a indicação 

do Contratante, no prazo máximo de 05 (cinco) dias contados da data de 

Notificação. 

 

9. DA ENTREGA E ACEITAÇÃO DO OBJETO 

9.1. Somente serão aceitos os materiais/equipamentos que por ocasião de sua 

entrega, apresentar (em), no mínimo, 80% (oitenta por cento) de seu prazo de 

validade vigente, para materiais/equipamentos em que o prazo total for superior 

a um ano e 90% (noventa por cento) nos materiais/equipamentos em que o prazo 

de validade for inferior a 01 (um) ano. 

9.2. O materiais/equipamentos recusados pelo contratante devera(ão) ser 

substituído(os), automaticamente, no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis, 

contados da data do termo de devolução, correndo por conta do fornecedor as 

despesas de devolução dos materiais/equipamentos recusados; 

9.3. Não serão admitidos, para efeito de recebimento, materiais/equipamentos que 

estejam em desacordo ou conflitante com quaisquer especificações descritas na 

proposta de preços, 

9.4. Os materiais/equipamentos serão solicitados de forma parcelada, conforme a 

emissão da AF – Autorização de Fornecimento emitida pela Secretaria 

Municipal de Serviços Urbanos (contratante), os quais deverão ser entregues em 

até 02 (dois) dias úteis, contados a partir do recebimento da referida autorização; 

9.5. Quando da entrega dos materiais/equipamentos, a contratada devera, 

obrigatoriamente, encaminhar os seguintes documentos: 

a) 03 (três) vias da AF (Autorização de Fornecimento), encaminhada pela 

contratante, que deverão estar devidamente assinadas e carimbadas pela 

empresa em local apropriado; 

b) Nota fiscal, gerada pelo fornecimento das quantidades de 

materiais/equipamentos entregues solicitados na AF pela contratante. Caso a 

quantidade entregue seja menor da requerida na AF pela contratante, a 

contratada deverá informar por escrito, os motivos de não entrega dos 

materiais/equipamentos solicitados, os quais serão analisados pela secretaria 

requerente e posteriormente será informado a 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. 
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10. GARANTIA  

10.1. A Contratada se obriga a garantia/validade mínima dos materiais/equipamentos, 

contados a partir do recebimento definitivo, conforme segue. 

a) Garantia mínima de 01 (um) ano: Itens 01,02, 04 ao 13, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 

24, 25, 30, 33, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 52, 66, 67, 68;  

b) Garantia mínima de 02 (dois) anos: Itens 34, 35, 36, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 

49, 62, 63, 64, 65;   

c) Garantia mínima de 03 (três) anos: Itens 60, 61. 

10.2. O prazo de garantia compreende os defeitos de fabricação, montagem e 

funcionamento decorrentes de desgastes prematuros durante a operação e o 

emprego em condições normais, sendo compreendida pela assistência técnica, 

quando for o caso, incluindo mão de obra, reposição de peças e componentes 

mecânicos, elétricos e eletrônicos de fábrica, contados a partir da data de 

emissão da efetiva entrega do material/equipamento, prevalecendo, contudo o 

prazo constante do Certificado de Garantia, desde que seja superior ao mínimo 

exigido. 

10.3. Durante o prazo de vigência da garantia, constituem-se obrigações da 

Contratada: 

I. Providenciar independentemente de ser ou não o fabricante, a correção ou a 

substituição de todo o material/equipamento ofertado ou de suas peças 

acessórios e componentes que apresentarem defeitos de fabricação ou 

divergência com as especificações fornecidas, no prazo máximo de 10 (dez) 

dias, a contar da Notificação, sem ônus para a Administração, em 

conformidade com o estabelecido no CONTRATO e seus anexos, observado a 

legislação pertinente; 

II. Substituir, no prazo máximo de 10 (dez) dias a contar da Notificação, todo o 

material/equipamento ofertado, suas peças, acessórios e componentes que 

apresentarem defeito de fabricação por outro novo e que possua a mesma 

especificação técnica originalmente proposta. 

10.4. 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 o equipamento defeituoso por equipamento 

novo, com especificação técnica igual ou superior a constante da proposta. 

10.5. O prazo para conserto do equipamento com defeito, durante o período de 

vigência da garantia, será de no máximo 10 (dez) dias úteis a partir da abertura 

do chamado técnico, que deverá ser atendido em até 01 (um) dia útil. Quando 

esse prazo de conserto for excedido, ou seja, a partir do 11º (décimo primeiro) 

dia outro equipamento com especificação técnica igual ou superior à constante 

da proposta deverá ser fornecido para substituí-lo até sua devolução. O 

equipamento deverá ser substituído definitivamente por outro equipamento 

novo, com especificação técnica igual ou superior da proposta, se o conserto não 

for realizado no prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos. 
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11. DO CONTROLE E FISCALIZAÇÃO 

10.1. A fiscalização e gestão do contrato, nos termos do artigo 67 da Lei nº 8.666/93, 

será executada pela Secretaria Municipal e Serviços Urbanos na pessoa de 

Rudimar Claus, matricula sob n° 114760103-1, conforme Decreto nº 974 de 25 

de abril de 2018, o qual deverá registrar a entrega de todos os 

materiais/equipamentos, conferindo as ocorrências relacionadas com a 

execução do contrato, determinando o que for necessário à regularização das 

faltas ou defeitos observados. 

 

12. DOS PRAZOS 

12.1. A vigência contratual será contada a partir da data de sua assinatura, com 

eficácia após a publicação de seu extrato na Imprensa Oficial, com término em 

31 de dezembro de 2018. 

12.2. O prazo para entrega do objeto contratual será de, 02 (dois) dias úteis, a contar 

do recebimento da solicitação expedida pela licitante onde constará a 

especificação dos materiais/equipamentos, bem como o local e hora a ser 

entregue; 

12.3. O pagamento deverá ser efetuado, em até 30 (trinta) dias úteis, do mês 

subsequente à entrega dos materiais/equipamentos após apresentação da 

documentação fiscal, devidamente atestada pelo setor competente. 

 

13. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

13.1. A fonte de recursos, como já especificado será oriunda da COSIP – 

Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública, instituído pela 

Lei Complementar n° 061 de 27 de dezembro de 2002. 

1400 - Secretaria Municipal de Serviços Urbanos  

1401 – Secretaria Municipal de Serviços Urbanos  

25.752.200 - Programa de Aperfeiçoamento dos Serviços Urbanos Ofertados  

2.100 – Coordenação das Atividades de Manutenção e Expansão da Rede de 

Iluminação Pública 

Fonte: 117000 – Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública 

– COSIP. 

 

14. DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO    

14.1. O pagamento, decorrente do fornecimento do objeto desta licitação, será 

efetuado mediante credito em conta corrente, no prazo de 30 (trinta) dias, 

contados do recebimento definitivo do material/equipamento após a 

apresentação da respectiva documentação fiscal, devidamente atestada pelo 

setor competente, conforme dispõe Art. 40, inciso XIV, alínea “a”, 

combinado com o Art. 73, inciso II, alínea “b”, da lei nº 8.666/93 e 

alterações. 
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15. DAS PENALIDADES E SANÇÕES 

15.1. As penalidades e sanções estão previstas na Cláusula Segunda da Minuta do 

Contrato (Anexo V do edital). 

 

 

 
 

16. DISPOSIÇÕES GERAIS 

16.1. Os materiais/equipamentos entregues deverão ser de primeiro uso, devendo 

constar todos os manuais (inclusive de garantia) relacionados ao bem objeto 

desta Licitação; suas especificações, sob pena de ser recusado o seu 

recebimento. 

I. Não serão admitidos, para efeito de recebimento, materiais/equipamentos 

que e em desacordo ou conflitante com quaisquer especificações descritas 

na Proposta de Preços. 

16.1.1 A licitante deverá, obrigatoriamente, apresentar a indicação de marca e 

modelo em sua proposta.  

16.1.2. Os materiais/equipamentos entregues deverão ter versão tecnológica recente, 

observando-se rigorosamente as características especificadas, vir 

acompanhadas do Certificado de Garantia do Fornecedor e todos os 

acessórios necessários ao seu pleno funcionamento. 

16.1.3. As despesas com o frete, transporte, e demais custos advindos da entrega do 

bem nas dependências desta Prefeitura Municipal de Dourados, correrão por 

conta da contratada, ficando a cargo dela, ainda, as despesas com remoção do 

equipamento caso tenha que ser substituído.  

16.1.4. Os equipamentos, bem como seus acessórios, componentes e ferramentas 

auxiliares exigidos deverão ser fornecidos novos e dentro das 

regulamentações e das normas da ABNT - Associação Brasileira de Normas 

Técnicas, INMETRO e demais, sendo que os itens considerados inadequados, 

inferior qualidade ou os que não atenderem às exigibilidades, serão 

devolvidos e o pagamento ficará suspenso até sua regularização de forma 

integral, cujo prazo de reposição, a critério do Contratante, poderá ser 

renovado, sem prejuízo nas penalidades pelo atraso inicial. 

16.1.5. Em atendimento ao disposto no art. 31 da Lei Nº 8.078, de 11/09/1990, a 

apresentação do equipamento deverá assegurar informações claras precisas, 

ostensivas e em língua portuguesa sobre as seguintes características: marca, 

procedência, número do lote, qualidade, quantidade, composição, prazo de 

validade e outros, bem como o (s) risco (s) que apresenta (m) à saúde e à 

segurança dos usuários, quando for o caso. 



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL 
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADOS 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS 
 

 

 

 

______________________________________________________________________________________ 
Av. Marcelino Pires, 3930, Jd. Caramuru, Piso Superior do Terminal Rodoviário Renato Lemes Soares  

CEP 79.830.000 – Dourados MS. Fones: 3424-8516 
 E-mail – semsur@dourados.ms.gov.br - Site - www.dourados.ms.gov.br 

 

16.1.6. A licitante deverá apresentar, juntamente com a Proposta de Preços, Catálogo 

Técnico do Material/Equipamento. 

I. Catálogos impressos pela Internet somente serão considerados válidos, 

desde que este possibilite a averiguação completa da descrição do objeto 

e conste a origem do site oficial do fabricante, possibilitando a 

comprovação da autenticidade do documento proposto; 

 Ficam vedadas quaisquer transformações, montagens ou 

adaptações na especificação original do catálogo ofertado; 

 No caso de catálogo com diversos modelos, o proponente deverá 

identificar qual a marca/modelo em que estará concorrendo na 

licitação. 

 

 

17. RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA 

 

 

 

 

 

Rudimar Claus 
Engenheiro Eletricista 

 

 

 

18. DA AUTORIZAÇÃO 

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

 

 

 

 

 

Joaquim Soares 
Secretário Municipal de Serviços Urbanos 


