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ANEXO III 

MINUTA DE CONTRATO  

CONTRATO Nº ___/2019/DL/PMD 

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE DOURADOS 
E A EMPRESA ___________, EM DECORRÊNCIA DA HOMOLOGAÇÃO 
DA LICITAÇÃO POR PREGÃO ELETRÔNICO Nº ___/2019. 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DAS PARTES 

1.1. O MUNICÍPIO DE DOURADOS, Estado de Mato Grosso do Sul, pessoa jurídica de direito público 
interno, com sede à Rua Coronel Ponciano, nº 1.700, Parque dos Jequitibás, em Dourados-MS, inscrito 
no CNPJ sob o nº 03.155.926/0001-44, neste ato representado pelo Senhor [inserir nome do titular ou 

substituto], Secretário Municipal de Administração, portador da Cédula de Identidade RG nº [inserir 

número e órgão expedidor/unidade da federação] e CPF nº [inserir número], residente e domiciliado à 
[inserir endereço completo], denominado CONTRATANTE; e de outro lado a empresa [inserir razão social], 
inscrita no CNPJ sob o nº [inserir número], com sede à [inserir endereço completo], neste ato 
representada pelo Senhor [inserir nome e função da representante legal], portador da Cédula de 
Identidade RG nº [inserir número e órgão expedidor/unidade da federação] e CPF nº [inserir número], 
residente e domiciliado à [inserir endereço completo], denominado CONTRATADA, firmam o presente 
CONTRATO, o qual sujeita as partes às normas disciplinadas e às regras estabelecidas no edital que o 
originou, e, ainda, às cláusulas e condições a seguir aduzidas. 

CLÁUSULA SEGUNDA – DA SUJEIÇÃO E FUNDAMENTO LEGAL 

2.1. O presente CONTRATO fundamenta-se na Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, Decreto 
Municipal nº 3.447, de 23 de fevereiro de 2005, Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006 e 
alterações, Lei Complementar nº 331, de 03 de julho de 2017, Lei Complementar nº 341, de 19 de março 
de 2018 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93, de 21 de junho de 1993 com suas alterações, e, 
ainda, as disposições da Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor), 
os quais entendem-se como integrantes do presente termo que vincula-se ao edital e anexos do Pregão 
Eletrônico nº ___/2019, constante do Processo de Licitação nº ___/2019, aplicando-se suas 

disposições irrestrita e incondicionalmente. 

I. Integra o presente CONTRATO, o edital da licitação e seus anexos incluindo as condições 
estabelecidas e as correções e esclarecimentos feitos durante o procedimento licitatório, bem 
como, a proposta de preços apresentada pela CONTRATADA, cujo inteiro teor as partes declaram ter 
conhecimento e aceitam, independente de transcrição; 

II. Os documentos referidos são considerados suficientes para, em complemento a este CONTRATO, 
definirem a sua extensão, e desta forma, regerem a execução adequada do CONTRATO ora 
celebrado; 

III. Em caso de dúvidas ou divergências entre os documentos citados, estas serão dirimidas 
considerando-se sempre os mais recentes com prioridade sobre os mais antigos, e em caso de 
divergências com este CONTRATO, prevalecerá este último. 

CLÁUSULA TERCEIRA – DO OBJETO 

3.1. O objeto do presente instrumento refere-se à contratação de empresa especializada para elaboração de 
projetos executivos para a implantação da infraestrutura para a "Cidade Digital" no Município de 
Dourados-MS, visando atendimento e aprovações junto ao Convênio nº 01.0048.00/2011 do Ministério da 
Ciência, Tecnologia e Inovações e Comunicações, bem como fiscalização conjunta da posterior 
execução do projeto, a serem executados conforme repasse de recursos registrado no SICONV sob o nº 
763350/2011 e a devida contrapartida do Município. 

CLÁUSULA QUARTA – DA DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 

4.1. O objeto do presente CONTRATO será executado obedecendo o quantitativo e as especificações, 
conforme discriminado abaixo. 

Item Especificação Unid. Qtd. Marca 
Preço Expresso em Reais (R$) 

Unitário Total 

       

Valor Total  
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CLÁUSULA QUINTA – DO VALOR E DO REAJUSTE DO CONTRATO 

5.1. Dá-se ao presente CONTRATO o valor de R$ ______ 
(_____________________________________________________________). 

5.1.1. No preço acima estabelecido estão computadas todas as despesas diretas e indiretas à execução dos 
serviços, tais como: mão de obra, equipamentos/materiais necessários a execução dos serviços, 
eventuais despesas com deslocamento de funcionários, alimentação, estadia, encargos trabalhistas, 
previdenciários, fiscais e comerciais e outros tributos incidentes ou que venham a incidir sobre os 
serviços e outros não especificados, mas relacionados com a execução dos serviços ora contratado, não 
cabendo, pois, quaisquer reivindicações da CONTRATADA, a título de revisão de preço ou reembolso. 

5.2. O preço permanecerá fixo e irreajustável durante a vigência do CONTRATO, salvo se em decorrência de 
prorrogação de prazo de vigência ultrapassar 12 (doze) meses, hipótese em que a CONTRATADA poderá 
através de requerimento, ter o saldo remanescente reajustado, se houver. 

5.2.1. Caso ocorra o desequilíbrio econômico, a CONTRATADA poderá requerer formalmente ao CONTRATANTE, 
via Procuradoria Geral do Município, a revisão dos valores pactuados, relatando em detalhes os fatos e 
anexando documentos que comprovem o alegado desequilíbrio. 

5.2.2. O critério de reajuste, quando couber, deverá retratar a variação efetiva do custo de produção, admitida a 
adoção de índices específicos ou setoriais que reflitam a variação dos insumos utilizados, desde a data 
prevista para apresentação da proposta, até a data do adimplemento de cada parcela. 

CLÁUSULA SEXTA – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

6.1. As despesas decorrentes da execução do objeto deste CONTRATO correrão à conta da seguinte Dotação 
Orçamentária: 

07.00. – Secretaria Municipal de Administração 
07.01. – Secretaria Municipal de Administração 
4.122.108. – Programa de Desenvolvimento das Políticas de Gestão Governamental 
2005. – Manutenção e Implementação de Atividades de Gestão Tecnológica da Informação 
33.90.39. – Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica 

6.2. O CONTRATANTE se reserva no direito de, a seu critério, utilizar ou não a totalidade da verba prevista. 

6.3. Os recursos orçamentários para os próximos exercícios serão alocados na Lei Orçamentária de cada 
exercício, onde serão indicados os créditos e os respectivos empenhos para sua cobertura. 

CLÁUSULA SÉTIMA – DA VIGÊNCIA E EFICÁCIA 

7.1. O presente instrumento terá vigência de 12 (doze) meses contados a partir da data de sua assinatura, 
com eficácia após a publicação de seu extrato na Imprensa Oficial, podendo ser prorrogado por meio de 
Termo Aditivo, conforme inciso II do artigo 57 da Lei Federal nº 8.666/93 e alterações e o inciso XXVI do 
artigo 3º do Decreto Municipal nº 556 de 15/09/17. 

7.2. A vigência poderá ultrapassar o exercício financeiro, desde que as despesas referentes à contratação 
sejam integralmente empenhadas até 31 de dezembro, para fins de inscrição em restos a pagar. 

7.3. No caso da execução do CONTRATO ultrapassar o exercício financeiro vigente, as despesas efetuadas no 
próximo exercício correrão por conta do respectivo orçamento da mesma programação financeira. 

CLÁUSULA OITAVA – REGIME DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

8.1. O serviço ora contratado deverá obedecer ao estipulado neste CONTRATO, bem como às obrigações 
assumidas nos documentos adiante enumerados, e que, independentemente de transcrição, fazem parte 
integrante e complementar deste CONTRATO, no que não o contrariem. 

a) Edital de Pregão Eletrônico 

b) Ata da Sessão do Pregão 

c) Proposta da CONTRATADA 
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8.1.1. A CONTRATADA está vinculada a executar os serviços estritamente de acordo com as especificações 
descritas na Proposta de Preços, Termo de Referência e seus anexos, Nota de Empenho e neste 
CONTRATO. 

8.1.2. A CONTRATADA deverá executar o CONTRATO de acordo com as normas legais, verificando sempre o seu 
bom desempenho, realizando os serviços em conformidade com a proposta apresentada, observando 
sempre os critérios de qualidade dos serviços a serem prestados. 

8.1.3. A CONTRATADA deverá adotar medidas, precauções e cuidados tendentes a evitar danos materiais e 
pessoais a seus operários, a seus prepostos e a terceiros, pelos quais será inteiramente responsável. 

8.1.4. Para a perfeita execução dos serviços objeto deste CONTRATO, a CONTRATADA deverá possuir uma 
estrutura organizacional que lhe permita atuar prontamente para resolução dos problemas que 
eventualmente possam ocorrer. 

8.1.5. Toda a equipe da CONTRATADA deverá possuir habilitação e experiência para executar adequadamente 
os serviços que lhes foram atribuídos. 

8.1.6. Danos ou prejuízos causados ao CONTRATANTE ou a terceiros pela CONTRATADA, decorrentes da 
execução ou inexecução dos serviços serão de inteira responsabilidade desta. 

8.1.7. Todas as despesas relativas à execução do objeto deste CONTRATO , bem como todos os impostos, taxas 
e demais despesas decorrentes do objeto do presente instrumento contratual correrão por conta 
exclusiva da CONTRATADA. 

8.2 DA ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS 

8.2.1. Os serviços deverão ser assim definidos: 

8.2.1.1 Levantamento in loco da estrutura de posteamento e malha óptica (levantamento fotográfico, medições 
de distâncias, georreferenciamento de locais e postes, numeração do posteamento). 

8.2.1.2 Expedir junto a ANATEL autorização ao município para explorar o Serviço Limitado Privado – SLP. 

8.2.1.3 Projeto inicial em Auto Cad – Localizações de prédios, trajeto da fibra, localização com numeração dos 
postes e cálculo de esforço do cabeamento óptico. 

8.2.1.4 Elaboração e revisão de planilha quantitativa de equipamentos, produtos, materiais e serviços. 

8.2.1.5 Revisão e ajuste das Especificação de equipamentos, produtos, materiais e serviços de acordo com a 
tecnologia a ser aplicada. 

8.2.1.6 Confeccionar o Termo de Referência de acordo com os equipamentos, produtos, materiais e serviços a 
serem empregados, bem como todas exigências legais, normatização e certificações necessárias, de 
acordo com aprovação junto ao Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações. 

8.2.1.7 Elaboração de planilha orçamentária com metas e etapas, formando cronograma físico-financeiro e 
composição de BDI. 

8.2.1.8 Protocolar junto à Operadora de Energia projeto de uso mútuo dos postes, com toda documentação 
necessária, para contração de locação futura entre Prefeitura e Concessionária. 

8.2.1.9 Revisar e Ajustar plataforma do projeto junto ao Portal de Convênios do Governo Federal – SICONV, 
promovendo preenchimento das abas e sub-abas pertencentes ao Plano de Trabalho e Projeto 
básico/Termo de Referência, devendo também promover o acompanhamento do sistema, responder às 
diligências e tudo mais que se façam necessários para aprovação do novo Plano de Trabalho e Termo 
de Referência com objetivo de liberação para Execução do Projeto junto ao MCTI. 

8.2.1.10 Auxiliar o Diretor de Tecnologia da Informação da Prefeitura no momento do certame para contratação da 
execução, prestando análise de atendimento ao termo de referência elaborado e aprovado junto ao 
MCTI. 

8.2.1.11 Auxiliar a Fiscalização da posterior execução do projeto, que se dará pelo Departamento de Tecnologia 
da Informação da Prefeitura, contemplando o início, meio e término da execução. A CONTRATADA deverá, 
ainda, auxiliar no registro de eventuais ocorrências quando necessário, o qual deverá ser conferido 
durante a realização das vistorias. 

8.2.2. Durante a elaboração do projeto, a CONTRATADA deverá vistoriar in loco o Município, a fim de serem 
observados todos os detalhes técnicos das edificações, localidades, viabilidades ou quaisquer outras 
informações que possam interferir na elaboração do projeto e na futura execução. 
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8.2.3. Será exigida da CONTRATADA, após a expedição de ordem de serviço, a Anotação de Responsabilidade 
Técnica (A.R.T.) junto ao CREA. 

8.2.4. Será de responsabilidade da CONTRATADA a apresentação e entrega ao CONTRATANTE, em duas vias 
impressas e em arquivos eletrônicos, do Memorial Descritivo, Pranchas de Desenhos, Planilhas 
Orçamentárias completas de custos unitários e sintéticas, Cronograma Físico-Financeiro. Todas as 
partes dos projetos deverão ser assinadas pelo responsável técnico. 

8.2.5. Toda a documentação a ser apresentada pela CONTRATADA deverá estar em total conformidade com as 
normas da ABNT, do CREA e de demais órgãos de fiscalização competentes, incluindo a consonância 
com aspectos legais, técnicos, econômicos e ambientais do empreendimento. 

8.2.6. A CONTRATADA deverá apresentar os desenhos originais de acordo com o padrão gráfico exigido nestas 
instruções e atender às convenções e critérios usuais particulares de cada disciplina considerada. As 
pranchas de desenhos deverão também ser entregues em arquivos eletrônicos com extensão “dwg”. 

8.2.7. A elaboração e a apresentação dos documentos constituintes dos projetos deverão utilizar sistemas 
informatizados. 

8.2.8. O texto da documentação dissertativa deverá ser apresentado em texto, no formato WORD, versão 2016, 
ou versão compatível. 

8.2.9. As planilhas orçamentárias deverão ser confeccionadas na forma eletrônica, utilizando-se o programa 
EXCEL, versão 2016, ou versão compatível. 

8.2.10. A CONTRATADA se responsabilizará tecnicamente para efetuar projeto da  utilização do uso postes junto à 
concessionária de energia do município, fazendo acompanhamento das adequações de acordo com 
normas da concessionária, sem custo para o CONTRATANTE. 

8.2.11. A CONTRATADA deverá confeccionar termo de referência com todas especificações e exigências para 
elaboração da licitação da execução do projeto. 

8.2.12. A CONTRATADA deverá, por solicitação do CONTRATANTE, elaborar declaração necessária à classificação 
dos serviços que serão objeto da execução do projeto contratado, por meio de Engenheiro competente, 
com registro ativo no CREA, necessária ao futuro enquadramento da modalidade de licitação aplicável, 
conforme legislação vigente. 

8.2.13. A CONTRATADA deverá adotar os seguintes procedimentos: 

8.2.13.1 Designar um representante (profissional de seu quadro) que a representará perante o CONTRATANTE para 
as reuniões e contatos que se fizerem necessários com o gerente do CONTRATO resultante do objeto 
deste Termo de Referência, e que será responsável pelo desencadeamento de providências e ações 
cabíveis para o perfeito desenvolvimento dos projetos. 

8.2.13.2 Antes do início da elaboração dos projetos, o representante designado pela CONTRATADA deverá solicitar 
à FISCALIZAÇÃO do CONTRATANTE a realização de reunião para determinação das diretrizes básicas a 
serem adotadas quanto a aspectos técnicos, desenvolvimento e coordenação dos serviços. 

8.2.13.3 A partir dos procedimentos acordados na reunião mencionada no item anterior e nas demais reuniões 
que se fizerem necessárias com ao CONTRATANTE, a CONTRATADA desenvolverá os estudos preliminares 
e os anteprojetos relativos às disciplinas envolvidas na elaboração dos projetos básico e executivo, os 
quais deverão obrigatoriamente preceder a   elaboração dos documentos definitivos constituintes dos 
projetos contratados. Os desenhos nesta fase do trabalho poderão ser apresentados dispensando as 
características de apresentação e qualidade gráfica exigida para os produtos finais. Os anteprojetos 
desenvolvidos deverão atender às condições pré-estabelecidas, durante as reuniões com ao 
CONTRATANTE, quanto a partidos e concepções adotados e aplicação de soluções técnicas, o que não 
impedirá, após análise, que seja objeto de modificação, justificada tecnicamente ou por não atender 
funcional, operacional ou financeiramente ao CONTRATANTE. 

8.2.13.4 Deverá responsabilizar-se por todas as despesas decorrentes da elaboração do projeto. 

8.2.13.5 Aprovados os anteprojetos, a CONTRATADA dará sequência ao trabalho com a elaboração dos 
documentos técnicos definitivos que serão sujeitos aos procedimentos de análise pelo CONTRATANTE, 
conforme especificações técnicas contidas nesta cláusula. 

8.2.13.6 A CONTRATADA deverá promover todo ajuste necessário junto ao Sistema de Convênios do Governo 
Federal – SICONV para que o MCTI aprove o Ajuste do Plano de trabalho, Plano de Aplicação 
Detalhado, Cronograma Físico, Cronograma de Desembolso (quando for o caso), Termo de Referência, 
lançamentos no sistema, bem como responder as diligências necessárias. 
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8.3. DOS LOCAIS DOS SERVIÇOS 

8.3.1. Os serviços serão executados nos seguintes locais: 

Relação dos PAP (Pontos de Acesso Publico) 

 Local Conexão/Equipamentos Latitude Longitude 

1 Praça Antonio João GPON/AP Wi-Fi Outdoor 22°13'42.69"S 54°48'39.92"O 

2 Praça Rego Dagua GPON/AP Wi-Fi Outdoor 22°14'58.71"S 54°48'59.03"O 

3 Praça da Juventude GPON/AP Wi-Fi Outdoor 22°13'45.76"S 54°45'20.46"O 

4 Praça Jardim Canaã GPON/AP Wi-Fi Outdoor 22°12'17.64"S 54°46'5.71"O 

5 Praça Parque Alvorada GPON/AP Wi-Fi Outdoor 22°12'48.86"S 54°50'8.83"O 

 

Relação dos PAG (Pontos de Acesso de Governo) 

 Local Conexão/Equipamentos Latitude Longitude 

1 Feira Livre (GMD) Rede Gpon/OLT 22°14'15.08"S 54°48'41.63"O 

2 
SEMED - Secretaria Municipal de 

Educaçao 
Rede Gpon/OLT 22°15'2.80"S 54°46'57.33"O 

3 
SEMAFES - Secretaria Municipal de 

Agricutura Familiar 
Rede Gpon/OLT 22°14'50.90"S 54°47'2.86"O 

4 
PAI - Posto de Atendimento Infantil 

(SEMS) 
Rede Gpon/OLT 22°14'56.11"S 54°47'4.69"O 

5 UPA - Unidade de Pronto Atendimento Rede Gpon/OLT 22°14'53.01"S 54°47'1.70"O 

6 SEMS - Secretaria Municipal de Saúde Rede Gpon/OLT 22°14'52.54"S 54°46'58.19"O 

7 
GMD - Guarda Municipal e IMAM - 

Instituto Meio Ambiente 
Rede Gpon/OLT 22°13'38.78"S 54°47'18.33"O 

8 SEMED - Unidade 2 Rede Gpon/OLT 22°15'21.65"S 54°46'57.64"O 

9 
FUNED - Fundação de Esportes de 

Dourados 
Rede Gpon/OLT 22°14'39.61"S 54°46'58.14"O 

10 Rodoviaria / SEMSUR / AGETRAN Rede Gpon/OLT 22°13'34.60"S 54°47'26.17"O 

11 SEMDES - Secretaria de Desenvolvimento Rede Gpon/OLT 22°12'50.00"S 54°50'48.00"O 

12 Hospital da Vida Rede Gpon/OLT 22°13'23.44"S 54°48'18.59"O 

13 CAC Central de Atendimento ao Cidadão Rede Gpon/OLT 22°13'43.41"S 54°48'43.31"O 

14 PROCON Rede Gpon/OLT 22°13'49.28"S 54°49'14.94"O 

 
Relação dos PCG (Pontos de Conexão de Governo) 

 Local Conexão/Equipamentos Latitude Longitude 

1 CEIM Geny Ferreira Milan Cliente GPON 22°14'49.52"S 54°49'30.49"O 

2 E.M. Arthur Campos Mello Cliente GPON 22°14'51.83"S 54°49'28.02"O 

3 ESF Cuiabazinho Cliente GPON 22°14'17.11"S 54°49'22.13"O 

4 E.M. Profª. Elza Farias Kintschev Real Cliente GPON 22°14'45.54"S 54°49'26.56"O 

5 CRAS CACHOEIRINHA Cliente GPON 22°14'50.44"S 54°49'25.80"O 
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 Local Conexão/Equipamentos Latitude Longitude 

6 ESF Cachoeirinha Cliente GPON 22°14'51.34"S 54°49'25.48"O 

7 ESF VilaHilda Cliente GPON 22°14'32.30"S 54°49'0.42"O 

8 E.M. Januário Pereira de Araújo Cliente GPON 22°14'26.45"S 54°49'0.80"O 

9 CEIM Prof Irany Batista de Matos Cliente GPON 22°14'51.48"S 54°49'25.17"O 

10 E.M. Bernadina Corrêa de Almeida Cliente GPON 22°14'29.09"S 54°49'25.75"O 

11 CEIM Vittório Fedrizzi Cliente GPON 22°14'19.72"S 54°49'11.71"O 

12 CEI André Luiz Cliente GPON 22°14'2.86"S 54°49'8.11"O 

13 E.M. Weimar Gonçalves Torres Cliente GPON 22°14'0.29"S 54°49'55.36"O 

14 CEIM Ramão Vital Viana Cliente GPON 22°14'1.44"S 54°49'58.43"O 

15 CEIM Claudina da Silva Teixeira Cliente GPON 22°14'20.97"S 54°50'17.75"O 

16 E.M. Profª. Iria Lucia Wilhem Konzen Cliente GPON 22°14'19.36"S 54°50'19.92"O 

17 CRAS PARQUE DO LAGO II Cliente GPON 22°14'20.79"S 54°50'21.25"O 

18 ESF Parque do Lago II Cliente GPON 22°14'21.16"S 54°50'21.80"O 

19 Centro Homeopático Cliente GPON 22°14'8.07"S 54°48'44.85"O 

20 CCI Andre´s Chamorro Cliente GPON 22°14'24.31"S 54°48'36.48"O 

21 E.M. Lóide Bonfim Andrade Cliente GPON 22°14'37.21"S 54°48'37.51"O 

22 CEIM Paulo Gabiatti Cliente GPON 22°14'38.99"S 54°48'39.88"O 

23 CRAS ÁGUA BOA Cliente GPON 22°14'54.13"S 54°48'26.75"O 

24 CSU Cliente GPON 22°14'54.15"S 54°48'26.79"O 

25 Clinica da Mulher Cliente GPON 22°14'55.45"S 54°48'29.95"O 

26 CEIM Prof. Guilherme S. Gomes Cliente GPON 22°14'54.08"S 54°48'10.50"O 

27 CEIM Beatriz de Barros Bumlai Cliente GPON 22°15'17.88"S 54°49'0.52"O 

28 ESF IV Plano Cliente GPON 22°15'18.01"S 54°49'2.61"O 

29 E.M. Franklin Luiz Azambuja Cliente GPON 22°15'18.32"S 54°49'4.68"O 

30 CEIM Recanto Raízes Cliente GPON 22°15'11.78"S 54°48'30.19"O 

31 CEIM Kátia Marques Barbosa Cliente GPON 22°14'45.75"S 54°47'43.99"O 

32 E.M. Neil Fioravanti Cliente GPON 22°14'45.62"S 54°47'43.71"O 

33 Santo André + NASF Cliente GPON 22°14'20.81"S 54°48'5.04"O 

34 ESF Bem te vi Cliente GPON 22°15'15.68"S 54°47'17.48"O 

35 ESF Izidro Pedrozo Cliente GPON 22°14'27.48"S 54°47'18.83"O 

36 CEIM Frutos do Amanhã Cliente GPON 22°14'28.93"S 54°47'17.39"O 

37 E.M. Profª. Maria da Conceição Angélica Cliente GPON 22°15'56.01"S 54°46'39.33"O 

38 CCZ Cliente GPON 22°15'32.20"S 54°46'22.76"O 

39 ESF Vila Vieira Cliente GPON 22°14'17.82"S 54°46'49.88"O 

40 CEIM Décio Rosa Bastos Cliente GPON 22°14'6.10"S 54°46'38.63"O 

41 VIVA MULHER Cliente GPON 22°13'2.87"S 54°47'6.24"O 

42 E.M. Izabel Muzzi Fioravanti Cliente GPON 22°13'42.87"S 54°47'5.67"O 
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43 PAM Cliente GPON 22°13'35.51"S 54°46'59.57"O 

44 GMD Praça Antonio João Cliente GPON 22°13'41.50"S 54°48'39.50"O 

45 ESF Seleta Cliente GPON 22°13'33.39"S 54°50'9.11"O 

46 E.M. Etalívio Penzo Cliente GPON 22°14'8.48"S 54°44'55.39"O 

47 E.M. Profª. Avani Cargenelutti Fehlauer Cliente GPON 22°13'28.46"S 54°50'15.39"O 

48 E.M. Profª. Efantina de Quadros Cliente GPON 22°13'34.53"S 54°50'24.27"O 

49 
E.M Pref. Luiz Antonio Álvares 

Gonçalves 
Cliente GPON 22°13'44.81"S 54°50'36.74"O 

50 CEIM Prof. Mário Kumagai Cliente GPON 22°13'43.69"S 54°50'38.52"O 

51 ESF Novo Horizonte Cliente GPON 22°13'43.24"S 54°50'35.30"O 

52 CEIM Maria de Nazaré Cliente GPON 22°13'26.54"S 54°50'3.79"O 

53 ESF Altos do Indaiá Cliente GPON 22°12'57.16"S 54°50'50.14"O 

54 Tuberculose e Hanseniase Cliente GPON 22°13'35.59"S 54°48'56.49"O 

55 CAPS II Cliente GPON 22°13'34.30"S 54°48'58.36"O 

56 CAM - Centro de Atendimento a Mulher Cliente GPON 22°13'32.92"S 54°49'24.40"O 

57 ESF Vila Matos Cliente GPON 22°13'27.25"S 54°49'43.85"O 

58 E.M. Aurora Pedroso de Camargo Cliente GPON 22°12'51.84"S 54°50'4.45"O 

59 CEIM Maria do R. M. Sechi Cliente GPON 22°12'48.54"S 54°50'3.17"O 

60 CONSELHO TUTELAR Cliente GPON 22°13'44.64"S 54°48'47.84"O 

61 E.M. Pedro Palhano Cliente GPON 22°11'56.39"S 54°48'58.75"O 

62 CEIM Etalívio Penzo Cliente GPON 22°14'5.70"S 54°44'57.20"O 

63 SAMU Cliente GPON 22°13'9.85"S 54°48'31.96"O 

64 CAPS AD Cliente GPON 22°12'52.10"S 54°48'5.30"O 

65 
Ouvidoria e Entrega medicamentos 

judiciais 
Cliente GPON 22°13'22.20"S 54°48'21.21"O 

66 CEO II Cliente GPON 22°13'16.97"S 54°48'22.11"O 

67 CEI. Lar Santa Rita Cliente GPON 22°13'20.84"S 54°48'18.68"O 

68 CREAS/ PAEFI – MSE Cliente GPON 22°13'22.19"S 54°48'55.10"O 

69 LAR RENASCER Cliente GPON 22°13'10.35"S 54°48'13.97"O 

70 
CEI. Igreja Presbiteriana Independente - 

IPI 
Cliente GPON 22°13'26.48"S 54°48'3.97"O 

71 Central de Regulação Cliente GPON 22°13'20.31"S 54°48'11.52"O 

72 Casa Terapeutica Cliente GPON 22°13'4.34"S 54°48'1.73"O 

73 CEIM Pequeno Príncipe Cliente GPON 22°14'0.83"S 54°48'15.80"O 

74 Vila Rosa + NASF 2 Cliente GPON 22°12'48.44"S 54°47'53.83"O 

75 Vigilancia Sanitaria Cliente GPON 22°13'26.42"S 54°47'19.35"O 

76 Geraçao Renovada Cliente GPON 22°13'14.49"S 54°47'31.59"O 

77 ESF Vila Indio Cliente GPON 22°13'0.64"S 54°47'32.23"O 
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78 PCD Dorcelina Folador Cliente GPON 22°12'59.65"S 54°47'28.48"O 

79 E.M. Prof. Manoel Santiago de Oliveira Cliente GPON 22°12'54.70"S 54°47'44.58"O 

80 CEIM Recanto da Criança Cliente GPON 22°12'42.01"S 54°47'39.86"O 

81 ESF Chácara dos Caiuás Cliente GPON 22°12'32.30"S 54°47'32.67"O 

82 
E.M. Mª da Rosa Antunes da Silveira 

Câmara 
Cliente GPON 22°13'33.15"S 54°46'44.01"O 

83 CEIM Claudete Pereira Lima Cliente GPON 22°14'18.94"S 54°49'45.21"O 

84 CEIM Ivo Benedito Carneiro Cliente GPON 22°12'36.17"S 54°46'39.83"O 

85 ESF Cabeceira Alegre Cliente GPON 22°13'39.46"S 54°46'46.25"O 

86 E.M. Pref. Álvaro Brandão Cliente GPON 22°13'50.42"S 
54°46'17.41"O 

 

87 CEIM Manoel Pedro Nolasco Cliente GPON 22°13'53.03"S 54°46'18.61"O 

88 Central de Abastecimento Farmaceutica Cliente GPON 22°15'3.27"S 54°46'56.84"O 

89 CCI  PARQUE DAS NAÇÕES I Cliente GPON 22°13'45.23"S 54°45'29.60"O 

90 CRAS PARQUE DAS NAÇÕES I Cliente GPON 22°13'46.31"S 54°45'19.89"O 

91 ESF Pq das Nações I Cliente GPON 22°13'44.88"S 54°45'28.53"O 

92 CEIM Helena Efigênia Pereira Cliente GPON 22°14'23.23"S 54°45'13.28"O 

93 ESF Pq. das Nações II Cliente GPON 22°14'25.41"S 54°45'11.33"O 

94 E.M. Profª. Antônia Cândida de Melo Cliente GPON 22°14'24.43"S 54°45'11.60"O 

95 CRAS JÓQUEI CLUBE Cliente GPON 22°14'35.20"S 54°44'15.23"O 

96 ESF Jóquei Clube Cliente GPON 22°14'36.39"S 54°44'15.76"O 

97 CEIM Dalva Vera Martines Cliente GPON 22°14'50.57"S 54°44'18.78"O 

98 E.M. Profª. Clori Benedetti de Freitas Cliente GPON 22°14'47.38"S 54°44'16.70"O 

99 CEIM Pedro da Silva Mota Cliente GPON 22°15'55.00"S 54°46'42.32"O 

100 E.M. Clarice Bastos Rosa Cliente GPON 22°13'3.32"S 54°46'6.67"O 

101 CEIM Austrílio Ferreira de Souza Cliente GPON 22°13'0.23"S 54°46'7.35"O 

102 CRAS CANAÃ I Cliente GPON 22°12'34.16"S 54°46'1.23"O 

103 E.M. Sócrates Câmara Cliente GPON 22°12'21.88"S 54°46'12.02"O 

104 CEIM Celso de Almeida Cliente GPON 22°12'19.29"S 54°46'11.71"O 

105 ESF Carisma Cliente GPON 22°12'18.69"S 54°46'15.51"O 

106 CEIM Raio de Sol Cliente GPON 22°13'47.47"S 54°45'28.89"O 

107 ESF Maracanã Cliente GPON 22°12'58.80"S 54°45'54.99"O 

108 E.M. Laudemira Coutinho de Melo Cliente GPON 22°13'2.08"S 54°45'33.21"O 

109 CEIM Profª. Djanira Queiroz Teixeira Cliente GPON 22°13'0.54"S 54°45'31.42"O 

110 CEIM Prof. Bertilo Binsfeld Cliente GPON 22°15'18.26"S 54°47'4.68"O 

111 CASA DA ACOLHIDA Cliente GPON 22°15'24.78"S 54°48'1.76"O 

112 CEIM Profª. Clarinda Mattos e Souza Cliente GPON 22°14'40.88"S 54°50'4.44"O 



 

 9 

FLS.: ______ 

PROC.: 4/19 

RUB.: ______ 

 Local Conexão/Equipamentos Latitude Longitude 

113 CRAS CENTRAL Cliente GPON 22°13'45.17"S 54°48'48.54"O 

114 E.M. Joaquim Murtinho Cliente GPON 22°13'49.34"S 54°48'38.35"O 

115 CEI Esther Gomes Cliente GPON 22°12'15.03"S 54°46'43.82"O 

116 CEI São Francisco Cliente GPON 22°12'44.66"S 54°47'38.20"O 

117 CEIM Wilson Benedito Carneiro Cliente GPON 22°12'38.38"S 54°47'0.82"O 

118 E.M. Armando Campos Belo Cliente GPON 22°12'41.75"S 54°46'58.95"O 

119 ESF Piratininga Cliente GPON 22°12'30.83"S 54°46'49.44"O 

120 E.M. Frei Eucári Schmitt Cliente GPON 22°12'30.57"S 54°47'7.76"O 

121 E.M. Ver. Albertina Pereira de Matos Cliente GPON 22°12'52.58"S 54°46'58.42"O 

122 ESF Campo Dourado Cliente GPON 22°15'40.59"S 54°48'39.18"O 

123 ESF Ouro Verde Cliente GPON 22°13'3.43"S 54°46'37.76"O 

124 SAE / CTA Cliente GPON 22°13'38.18"S 54°48'1.31"O 

125 BOLSA FAMÍLIA Cliente GPON 22°13'50.92"S 54°48'13.24"O 

126 CENTRO POP Cliente GPON 22°13'44.12"S 54°48'47.79"O 

127 Casa Abrigo / Viva Mulher Cliente GPON 22°14'5.99"S 54°44'50.08"O 

128 CASA DOS CONSELHOS Cliente GPON 22°13'44.16"S 54°48'48.26"O 

129 CEIM Sonho Encantado Cliente GPON 22°13'29.91"S 54°50'50.12"O 

130 CEIM Altos do Indaiá (novo) Cliente GPON 22°13'16.36"S 54°50'46.01"O 

131 CEIM Vila Vargas (novo) Cliente GPON 22° 8'1.78"S 54°36'58.30"O 

132 CEIM Jd. Colibri (novo) Cliente GPON 22°15'24.38"S 54°47'33.60"O 

133 CEIM Pq. Lago I (novo) Cliente GPON 22°14'6.41"S 54°50'2.73"O 

134 CEIM Jd. Monte Carlo (novo) Cliente GPON 22°12'19.43"S 54°50'52.00"O 

135 CEIM Jd. Joquei Clube (novo) Cliente GPON 22°14'45.80"S 54°44'3.29"O 

136 
CER II - Centro Especializado e 

Reabilitação (novo) 
Cliente GPON 22°14'49.06"S 54°47'45.63"O 

137 CREAS Cliente GPON 22°14'15.61"S 54°47'4.00"O 

  

 

8.3.2. Estes locais poderão sofrer alterações para adaptação do plano de trabalho com recurso disponibilizado 
do Convênio pelo Ministério. 

8.4. DO PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA 

8.4.1. O prazo para execução dos serviços será de __ (____) meses, em conformidade com o Cronograma 
Físico Financeiro - APÊNDICE “D” do Termo de Referência (Anexo I do edital), incluído neste mesmo 
prazo a mobilização e desmobilização e a execução dos serviços propriamente ditos, contados a partir da 
emissão da Ordem de Serviço pela Secretaria competente, vinculada a apresentação da ART por parte 
da CONTRATADA referente à responsabilidade técnica pela execução dos serviços. 
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8.4.2. O projeto deverá estar ajustado no sistema de convênios federal - SICONV e protocolado junto a 
Concessionária de Energia no prazo máximo de 90 (noventa) dias após assinatura do CONTRATO e 
emissão da ordem de serviço. 

8.4.3. Não será de responsabilidade da CONTRATADA a postergação de prazo em detrimento de exigências ou 
morosidade da Concessionária de Energia ou pendencias ocasionadas pelo CONTRATANTE. 

8.4.4. A entrega do preenchimento dos dados e informações no sistema de Convênios Federal – SICONV, não 
exime a CONTRATADA de responder diligências e ajustar o plano de trabalho ou termo de referência 
quantas vezes for necessária para a devida contratação da execução do projeto. 

8.4.5. O não cumprimento do prazo acima mencionado implicará na aplicação de sanções administrativas 
previstas na Lei Federal nº 8.666/93. 

CLÁUSULA NONA – DO RECEBIMENTO 

9.1. Os serviços serão recebidos mediante conferência, não excluindo a possibilidade de nova execução, se 
após análise e/ou exame posterior, ficar evidenciada a existência de irregularidade. 

9.2. O Termo de Recebimento Definitivo não eximirá a CONTRATADA das obrigações definidas no Código Civil 
Brasileiro em vigor, bem como no artigo 69 da Lei Federal nº 8.666/93, e demais exigências legais. 

9.3. 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, 
reservando-se o direito de rejeitar os serviços que, a seu critério, não forem considerados satisfatórios. 

9.4. Se a CONTRATADA deixar de realizar o serviço dentro do prazo estabelecido, ou caso ocorra atraso sem 
justificativa acatada por escrito pelo CONTRATANTE, sujeitar-se a CONTRATADA às penalidades impostas 
pela legislação vigente. 

9.5. Em caso de irregularidade não sanada pela CONTRATADA, o CONTRATANTE, por meio de seu 
representante, reduzirá a termo os fatos ocorridos e encaminhará a autoridade competente para que 
sejam tomadas as providências legais pertinentes. 

9.6. Em caso de necessidade de providências por parte da CONTRATADA, o prazo para pagamento será 
suspenso e a execução considerada em atraso, sujeitando-o à aplicação de multa sobre o valor 
considerado em atraso e conforme o caso, às outras sanções estabelecidas na lei e neste CONTRATO. 

9.7. Todas as despesas relativas à execução dos serviços, reparação, substituição ou correção, bem como 
todos os impostos, taxas, encargos trabalhistas, acidentários, previdenciários e demais despesas 
decorrente do objeto do presente instrumento contratual correrão por conta exclusiva da CONTRATADA. 

9.8. A aprovação dos projetos pelo CONTRATANTE, não desobrigará a CONTRATADA de sua plena 
responsabilidade ao projeto elaborado, conforme Anotação de Responsabilidade Técnica a ser 
devidamente registrada junto ao CREA, incluindo quaisquer fatos que venham impossibilitar, prejudicar 
ou retardar a posterior execução dos serviços, submetendo-a a todas as penalidades da legislação em 
vigor. 

CLÁUSULA DÉCIMA – DAS OBRIGAÇÕES 

10.1. Constituem obrigações da CONTRATADA, além das demais previstas neste CONTRATO ou dele 
decorrentes: 

I. Cumprir fielmente todas as disposições e prazos estabelecidos neste CONTRATO; 

II. Acusar o recebimento da Nota de Empenho; 

III. Abster-se, qualquer que seja a hipótese, de veicular publicidade ou qualquer outra informação 
acerca das atividades, objeto deste CONTRATO, sem prévia autorização do CONTRATANTE; 

IV. Acatar as orientações da na Secretaria Municipal de Administração, sujeitando-se a mais ampla e 
irrestrita fiscalização, prestando os esclarecimentos solicitados e atendendo às reclamações 
formuladas; 

V. Afastar empregados que, a critério do CONTRATANTE tenham conduta técnica ou pessoal 
inaceitável; 
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VI. Apresentar as informações detalhadas dos serviços disponibilizados e as restrições porventura 
existentes; 

VII. Apresentar as licenças e autorizações necessárias para a realização dos serviços; 

VIII. Apresentar o Comprovante de Registro ou Inscrição da empresa e dos seus responsáveis técnicos 
no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia-CREA, com o visto do Conselho Regional do 
Estado de Mato Grosso do Sul correspondente (no caso da licitante e/ou se o responsável técnico 
forem provenientes de outros Estados) 

IX. Arcar com todas as despesas operacionais, necessárias à execução do objeto deste CONTRATO; 

X. Arcar com todos os ônus ou obrigações decorrentes da legislação tributária, fiscal, comercial, 
trabalhista, previdenciária, civil e criminal relativas à execução do serviço ora contratado, inclusive 
no tocante a seus dirigentes, prepostos e empregados; 

XI. Assumir a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais resultantes da execução dos 
serviços, objeto deste instrumento; 

XII. Atender com presteza e qualidade as demandas apresentadas pelo CONTRATANTE; 

XIII. Comunicar ao Gestor do CONTRATO, designado formalmente pelo CONTRATANTE, qualquer fato 
extraordinário ou anormal que ocorra durante a vigência do CONTRATO; 

XIV. Esclarecer, em tempo hábil, eventuais dúvidas e indagações do CONTRATANTE; 

XV. Executar os serviços objeto deste CONTRATO de acordo com as especificações, prazos e/ou 
normas exigidas pelo CONTRATANTE, utilizando infraestrutura e equipe técnica necessária à sua 
execução; 

XVI. Garantir absoluto sigilo sobre todos os processos, informações e quaisquer outros dados 
disponibilizados pelo CONTRATANTE, em função das peculiaridades dos serviços a serem 
prestados; 

XVII. Indicar um profissional para atuar como preposto da empresa para tratar das questões relativas à 
execução dos serviços e ao faturamento, 

XVIII. Manter durante o período contratado, todas as condições de habilitação exigidas no Pregão 
Eletrônico - Edital nº ___/2019; 

XIX. Manter, sob sua exclusiva responsabilidade, toda a supervisão, direção e recursos humanos para 
execução completa e eficiente dos serviços objeto deste CONTRATO; 

XX. Observar as prescrições emanadas do agente do CONTRATANTE designado para acompanhar à 
execução dos serviços; 

XXI. Observar, durante a execução dos serviços, todas as leis, regulamentos e posturas Federais, 
Estaduais e Municipais pertinentes e vigentes, inclusive as normas ambientais pertinentes e as de 
segurança, sendo a única responsável por prejuízos decorrentes de infrações a que haver dado 
causa; 

XXII. Possuir uma estrutura organizacional que lhe permita atuar prontamente para resolução dos 
problemas que eventualmente possam ocorrer; 

XXIII. Prestar os serviços nas condições e prazos estabelecidos pelo CONTRATANTE; 

XXIV. Providenciar a imediata correção das deficiências e ou irregularidades apontadas pelo 
CONTRATANTE; 

XXV. Providenciar e manter atualizadas todas as licenças e alvarás junto às repartições competentes, 
necessários à execução dos serviços objeto do presente CONTRATO; 

XXVI. Refazer os serviços que foram executados de maneira incorreta ou insatisfatória, sem ônus para o 
CONTRATANTE; 

XXVII. Relatar ao CONTRATANTE toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer da prestação dos 
serviços; 

XXVIII. Responsabilizar-se integralmente pelo cumprimento do objeto contratado, nos termos da 
legislação vigente; 
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XXIX. Responsabilizar-se pelas obrigações sociais, previdenciárias e trabalhistas relativas aos seus 
empregados ou contratados, inclusive no que tange ao seguro de acidente de trabalho, 
desligamento, horas extras, diárias, quaisquer despesas com alimentação, locomoção, não 
cabendo ao CONTRATANTE qualquer tipo de responsabilidade nem encargos de qualquer natureza, 
sendo que, os empregados da CONTRATADA não manterão nenhum vínculo empregatício com o 
CONTRATANTE; 

XXX. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente ao CONTRATANTE ou a terceiros, 
decorrentes de sua culpa ou dolo na execução dos serviços, não excluindo ou reduzindo esta 
responsabilidade à fiscalização ou acompanhado pelo representante do CONTRATANTE; 

XXXI. Responsabilizar-se por danos causados ao Município ou a terceiros, decorrentes da execução dos 
serviços, isentando-o de todas as reclamações que possam surgir, sejam elas resultados de atos 
de seus prepostos ou de quaisquer pessoas físicas ou jurídicas, empregadas ou ajustadas na 
contratação dos serviços; 

XXXII. Responsabilizar-se por qualquer prejuízo causado ao CONTRATANTE, a seus prepostos ou a 
terceiros, provocados por ação ou omissão, em decorrência de falhas ou imperfeições na 
execução dos serviços; 

XXXIII. Responsabilizar-se por todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação 
específica de acidentes de trabalho, quando, em ocorrência da espécie, forem vítimas os seus 
empregados no desempenho dos serviços ou em conexão com eles, ainda que acontecido nas 
dependências do CONTRATANTE; 

XXXIV. Utilizar-se de pessoal capacitado para todos os serviços técnicos, devendo, obrigatoriamente, 
dispor de engenheiro, registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia-CREA, como 
responsáveis pelos serviços perante o CONTRATANTE; 

XXXV. Submeter-se a todos os regulamentos municipais em vigor; 

XXXVI. Relativamente ao disposto na presente cláusula, aplicar-se-á as disposições da Lei Federal nº 
8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor); 

XXXVII. Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem no 
objeto, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do CONTRATO. 

10.2. Constituem obrigações do CONTRATANTE, além das demais previstas neste CONTRATO ou dele 
decorrentes: 

I. Acompanhar e fiscalizar a execução do CONTRATO por meio de um empregado, especialmente 
designado, que anotará em registro próprio, todas as ocorrências relacionadas ao CONTRATO. 

II. Conferir toda a documentação técnica gerada e apresentada durante a execução dos serviços, 
efetuando o seu atesto quando estiver em conformidade com os padrões de informação e 
qualidade exigidos no CONTRATO; 

III. Cumprir os compromissos financeiros assumidos com a CONTRATADA, de acordo com o CONTRATO; 

IV. Emitir e informar a CONTRATADA sobre a Nota de Empenho; 

V. Exigir o cumprimento de todos os compromissos assumidos pela CONTRATADA, de acordo com os 
termos de sua proposta comercial, do CONTRATO e do edital da licitação; 

VI. Fornecer e colocar à disposição da CONTRATADA, todos os elementos e informações que se 
fizerem necessários à prestação dos serviços; 

VII. Manter a CONTRATADA informada de quaisquer atos do CONTRATANTE que venham a interferir direta 
ou indiretamente na execução do objeto; 

VIII. Notificar a CONTRATADA, por escrito e com antecedência mínima de 72 h (setenta e duas horas) 
sobre multas, penalidades e quaisquer débitos de sua responsabilidade; 

IX. Notificar, formal e tempestivamente, a CONTRATADA sobre quaisquer irregularidades observadas na 
prestação dos serviços; 

X. Observar se durante a vigência do CONTRATO estão sendo cumpridas as obrigações assumidas 
pela CONTRATADA, bem como mantidas todas as condições de habilitação e qualificação exigidas 
na licitação; 

XI. Prestar as informações e os esclarecimentos atinentes ao objeto do CONTRATO, que venham a ser 
solicitados pela CONTRATADA; 

XII. Aplicar as penalidades legais e contratuais. 
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CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO 

11.1. 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, 
reservando-se o direito de rejeitar os serviços que, a seu critério, não forem considerados satisfatórios. 

11.2. A gestão e fiscalização do presente CONTRATO e seu objeto será feita pelo CONTRATANTE, por meio do 
servidor abaixo relacionado, ao qual competirá além dos deveres de fiscalização, também dirimir as 
dúvidas que surgirem no curso da sua execução e de tudo dará ciência à CONTRATADA, para fiel 
execução contratual durante toda a sua vigência e/ou prazo de garantia. 

Nome: [inserir nome do responsável] 

Matrícula: [inserir número] 

RG nº: [inserir número e órgão expedidor/unidade da federação] 

CPF nº: [inserir número] 

Designação: [inserir número/órgão responsável/data] 

Publicação: [inserir número do DOM] 

Domicílio: [inserir endereço completo] 

11.3. Os gestores do CONTRATO anotarão, em registro próprio, todas as ocorrências relacionadas com a 
execução dos serviços, objeto deste CONTRATO, determinando o que for necessário à regularização das 
faltas ou defeitos observados e sugerindo aplicação de multa ou rescisão do CONTRATO, caso a 
CONTRATADA desobedeça a quaisquer cláusulas estabelecidas no presente instrumento. 

11.4. Na eventualidade de ocorrência de qualquer falha de execução do objeto em que os serviços tenham 
sido executados fora das especificações da fiscalização, será a CONTRATADA notificada para que 
regularize tais falhas, sob pena de, não o fazendo, ser declarada inidônea, sem prejuízo das demais 
penalidades. 

11.5. As providências necessárias serão determinadas pelo representante do Município ao preposto indicado 
pela CONTRATADA. 

11.6. A fiscalização não exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA perante o CONTRATANTE e/ou 
terceiros, por qualquer irregularidade na execução, ainda que resultante de imperfeições técnicas, vícios 
redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior ou em desacordo com o 
contratado e na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade do CONTRATANTE ou de seus 
agentes e prepostos. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS PENALIDADES E SANÇÕES 

12.1. Caso haja inexecução parcial ou total do CONTRATO com fundamento na Lei Federal nº 8.666/93 e 
alterações, consubstanciadas com as sanções previstas na Lei Federal nº 10.520/02, o CONTRATANTE 
poderá aplicar à CONTRATADA as seguintes penalidades, sem prejuízo das responsabilidades civil e 
criminal. 

12.1.1. Por inexecução total ou execução irregular do CONTRATO de fornecimento ou de prestação de serviço: 

I. Advertência, por escrito; 

II. Multa moratória de 0,33% (trinta e três décimos por cento) por dia de atraso na execução, 
incidente sobre o valor total do CONTRATO, limitada a incidência a 10 (dez) dias, que contar-se-á 
a partir da data limite para a entrega/prestação do serviço fixada neste CONTRATO ou após o 
prazo concedido, para as modificações devidas, quando o objeto licitado estiver em desacordo 
com as especificações previstas; a partir do 10º (décimo) dia de atraso, configurar-se-á 
inexecução total ou parcial do CONTRATO, com as consequências daí advindas; 

III. Suspensão do CONTRATO após o 10º (décimo) dia de atraso; 

IV. Rescisão unilateral do CONTRATO após o 30º (trigésimo) dia de atraso; 

V. Multa compensatória de: 

a) 3% (três por cento) sobre o valor correspondente à parte não cumprida do CONTRATO por 
ocorrência, até o limite de 09% (nove por cento), em caso de inexecução parcial do 
CONTRATO; 

b) 30% (trinta por cento) sobre o valor do CONTRATO, em caso de inexecução total da 
obrigação assumida. 
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VI. Suspensão temporária de participar em licitação e contratar com o Município de Dourados-MS, 
pelo período de 02 (dois) anos, no caso ou não do cumprimento de cláusula contratual ou 
quando ocorrer a rescisão unilateral do CONTRATO por culpa da CONTRATADA; 

VII. Declaração de inidoneidade pela inexecução total ou parcial do CONTRATO, independentemente 
da rescisão, ou enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja 
promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade. 

12.2. A notificação que dará ciência à CONTRATADA de que foi penalizada informará o motivo da aplicação da 
penalidade e, no caso de multa, o valor a ser pago. 

12.3. Apresentação de documentação falsa, não manutenção da proposta e cometimento de fraude fiscal, 
acarretará sem prejuízo das demais cominações legais e a suspensão temporária de participação em 
licitação ou impedimento de contratar com a Administração de até 05 (cinco) anos e descredenciamento 
do Certificado do Cadastro de Fornecedor. 

12.4. A empresa que não recolher as multas tratadas nos incisos anteriores no prazo máximo de 05 (cinco) 
dias úteis contados da notificação ensejará também a aplicação da pena de suspensão temporária de 
participação em licitação ou impedimento de contratar com a Administração, enquanto não adimplida a 
obrigação. 

12.5. Fica garantido à fornecedora o direito prévio da citação e de ampla defesa, no respectivo processo, no 
prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da notificação ou publicação do ato. 

12.6. As penalidades somente poderão ser relevadas ou atenuadas pela autoridade competente, mediante 
aplicação do princípio da proporcionalidade, em razão de circunstâncias fundamentadas em fatos reais e 
comprovadas, desde que requeridas por escrito e no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis da data em 
que for notificada da pretensão da Administração da aplicação da pena. 

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

12.8. As importâncias relativas às multas deverão ser recolhidas à conta da Prefeitura Municipal de Dourados, 
se Órgão da Administração Direta, ou na conta específica, no caso de Autarquias, Fundações e 
Empresas Públicas. 

12.9. Não havendo pagamento a fazer à CONTRATADA, serão as multas e outros débitos inscritos na Dívida 
Ativa para cobrança executiva. 

12.10. Poderão ser declarados inidôneos ou receberem a pena de suspensão, acima tratados, as empresas ou 
profissionais que, em razão da Lei Federal nº 8.666/93: 

I. Tenham sofrido condenação definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraudes fiscais no 
recolhimento de quaisquer tributos; 

II. Tenham praticado atos ilícitos visando frustrar os objetivos da licitação; 

III. Demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos ilícitos 
praticados. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DO PAGAMENTO 

13.1. Os pagamentos devidos à CONTRATADA serão efetuados conforme Cronograma de Execução 
estabelecido no “item 10.” do Termo de Referência (Anexo I do edital), após a execução dos serviços e 
apresentação da respectiva documentação fiscal, devidamente atestada pelo setor competente, 
conforme dispõe a alínea “a”, inciso XIV, do art. 40, combinado com a alínea “b”, do inciso I, do art. 73, 
da Lei Federal nº 8.666/93 e alterações. 

13.2. A CONTRATADA deverá, obrigatoriamente, encaminhar os seguintes documentos após os serviços 
executados. 

I. 03 (três) vias da Autorização de Fornecimento (AF) e/ou Ordem de Serviço (OS) encaminhada 
pelo Município de Dourados-MS, que deverão estar devidamente assinadas pela CONTRATADA em 
local apropriado; 

II. Nota Fiscal e/ou Fatura gerada pela execução dos serviços solicitado na Autorização de 
Fornecimento (AF) e/ou Ordem de Serviço (OS); 

III. Certidões Negativas de Débitos: da União, Estado, Município e relativas aos Débitos 
Trabalhistas (CNDT). Todas as certidões deverão estar dentro do prazo de validade. 
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13.2.1. No caso da CONTRATADA ser optante do SIMPLES, deverá apresentar juntamente com a Nota Fiscal a 
declaração em obediência ao inciso IV do art. 4º da Instrução Normativa da Receita Federal do Brasil nº 
1.244 de 30/01/2012, conforme modelo apresentado no Apêndice “H” do Termo de Referência, 
devidamente assinada pelo responsável e no original. 

13.2.2. A falta de um dos documentos solicitados poderá implicar no não recebimento dos serviços executados 
consequentemente, da Nota Fiscal e/ou Fatura. 

13.3. Os pagamentos devidos a CONTRATADA serão por meio de Ordem Bancária, devendo para isso ficar 
especificado: 

 Nome do banco: .................................................................................................................................. 

 Agência com a qual opera: .................................................................................................................. 

 Localidade: .......................................................................................................................................... 

 Número da conta corrente em que deverá ser efetivado o Crédito: .................................................... 

13.4. Qualquer aumento ou supressão de quantitativos, em relação aos previstos na proposta, deverá ser 
previamente justificado pela fiscalização e aprovado pela autoridade competente, devendo inclusive ser 
avaliada a necessidade de proceder a readequação do Cronograma Físico Financeiro. 

13.5. Quando do pagamento, a CONTRATADA deverá estar em dia com todas as condições de habilitação 
exigidas na licitação, ou seja, as Certidões Negativas de Débitos (União, Estado, Município e 
Trabalhistas) deverão estar dentro do prazo de validade. 

13.6. Caso a CONTRATADA não cumpra ás condições estabelecidas na Subcláusula anterior, a Nota Fiscal será 
passível de devolução, obrigando-se a mesma, a emitir nova(s) nota(s), que somente será(ão) 
recebida(as) pelo CONTRATANTE mediante anexação das certidões. 

13.7. As Notas Fiscais deverão ser emitidas conforme as notas de empenho geradas no processo desta 
Secretaria. 

13.8. As Notas Fiscais e/ou Faturas correspondente, serão discriminativas, constando o número do CONTRATO. 

13.8.1. Caso se constate erro ou irregularidade na Nota Fiscal e/ou Faturas, o CONTRATANTE, a seu critério, 
poderá devolvê-la, para as devidas correções, ou aceitá-la, com a glosa da parte que considerar 
indevida. Na hipótese de devolução, a Nota Fiscal e/ou Fatura será considerada como não apresentada, 
para fins de atendimento das condições contratuais. 

13.9. O CONTRATANTE não pagará, sem que tenha autorizado prévia e formalmente, nenhum compromisso que 
lhe venha a ser cobrado diretamente por terceiros, sejam ou não instituições financeiras. 

13.10. Os eventuais encargos financeiros, processuais e outros, decorrentes da inobservância, pela 
CONTRATADA, de prazo de pagamento, serão de sua exclusiva responsabilidade. 

13.11. O CONTRATANTE efetuará retenção, na fonte, dos tributos e contribuições sobre todos os pagamentos 
devidos à CONTRATADA. 

13.12. A CONTRATADA fica ciente que o CONTRATANTE, efetuará a retenção de valores devidos, em razão de 
cumprimento do referido CONTRATO, caso seja demonstrado que a mesma possua débitos trabalhistas. 

13.13. Não será efetuado qualquer pagamento a CONTRATADA enquanto houver pendência de liquidação da 
obrigação financeira em virtude de penalidade ou inadimplência contratual. 

13.14. O CONTRATANTE não efetuará nenhum pagamento a CONTRATADA sem a devida apresentação da Nota 
Fiscal Eletrônica – NF-e, além das demais exigências legais. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DAS ALTERAÇÕES 

14.1. O presente CONTRATO poderá ser alterado para ajuste de condições supervenientes que impliquem em 
modificações, com as devidas justificativas, nos seguintes casos: 

I. Quando necessária a modificação do valor contratual em decorrência de acréscimo ou diminuição 
quantitativa do objeto contratual. 

II. Quando necessária a modificação do regime de execução dos serviços, bem como do modo de 
execução, em face de verificação técnica da inaplicabilidade dos termos contratuais originários; 
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III. Quando necessária a modificação da forma de pagamento por imposição de circunstâncias 
supervenientes, mantido o valor inicial atualizado, vedada a antecipação de pagamento, com 
relação ao cronograma fixado, sem a correspondente contraprestação do serviço objeto deste 
CONTRATO; 

IV. Na hipótese do disposto na alínea “d” do inciso II do artigo 65 da Lei Federal nº 8.666/93. 

14.2. Qualquer alteração nas condições ora estipuladas neste CONTRATO deverá ser feita através de Termo 
Aditivo, devidamente assinado pelos representantes legais das partes. 

14.3. Qualquer aumento ou supressão de quantitativos, em relação aos previstos na proposta, deverá ser 
previamente justificado pela fiscalização e aprovado pela autoridade competente. 

14.4. Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos, bem como a superveniência de 
disposições legais, quando ocorrido após a data da apresentação da proposta, de comprovada 
repercussão nos preços contratados, implicarão a revisão destes para mais ou para menos, conforme o 
caso. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA RESCISÃO E NULIDADE CONTRATUAL 

15.1. O presente CONTRATO poderá ser rescindido, independentemente de interpelação judicial, pela 
ocorrência de quaisquer hipóteses previstas nos incisos I a XII, XVII e XVIII do artigo 78, combinado com 
o artigo 79 da Lei Federal nº 8.666/93, garantindo à CONTRATADA o direito de defesa e o contraditório, 
nos termos do artigo 109 da mesma Lei. 

15.2. A rescisão não dará à CONTRATADA direito a indenização a qualquer título, independentemente de 
interpelação judicial ou extrajudicial. 

15.3. A rescisão acarretará, independentemente de qualquer procedimento judicial ou extrajudicial por parte do 
CONTRATANTE, a retenção dos créditos decorrentes deste CONTRATO, limitada ao valor dos prejuízos 
causados, além das sanções previstas neste ajuste, até a completa indenização dos danos. 

15.4. A declaração de nulidade do presente CONTRATO opera retroativamente impedindo os efeitos jurídicos 
que ele, ordinariamente, deveria produzir, além de desconstituir os já produzidos. 

15.5. A nulidade não exonera o Município de Dourados do dever de indenizar a CONTRATADA pelo que esta 
houver executado até a data em que ela for declarada e por outros prejuízos regularmente comprovados, 
contanto que não lhe seja imputável, comprovando-se a responsabilidade de quem lhe deu causa. 

15.6. Fica expressamente acordado que, em caso de rescisão, nenhuma remuneração será cabível, a não ser 
o ressarcimento de despesas autorizadas pelo CONTRATANTE e, comprovadamente realizadas pela 
CONTRATADA, previstas no presente CONTRATO. 

15.7. A inexecução total ou parcial do serviço no prazo proposto e contratado caracterizará inadimplemento 
contratual, motivando a rescisão do presente CONTRATO sem prejuízo da aplicação das penalidades a 
que alude o art. 87 da Lei Federal nº 8.666/93. 

15.8. A rescisão amigável somente ocorrerá quando houver conveniência para a Administração, desde que 
não ocorra hipótese contenciosa nem prejuízo para a Administração, e será reduzida a termo no 
processo de licitação. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DA PROIBIÇÃO DA SUBCONTRATAÇÃO E OUTROS 

16.1. Fica expressamente proibida a cessão e a subcontratação total ou parcial deste CONTRATO; bem como a 
fusão, cisão ou incorporação. 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DA PUBLICAÇÃO DO EXTRATO 

17.1. A publicação do presente instrumento na Imprensa Oficial, em extrato, ficará a cargo do CONTRATANTE, 
no prazo e forma dispostos pela legislação pertinente, para que produza seus efeitos legais e jurídicos. 

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DO FORO 

18.1. Fica eleito o foro da Comarca de Dourados, Estado de Mato Grosso do Sul, para dirimir todas as 
questões oriundas do presente CONTRATO, sendo esta, competente para a propositura de qualquer 
medida judicial, decorrente deste instrumento contratual, com a exclusão de qualquer outro, por mais 
privilegiado que seja. 
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CLÁUSULA DÉCIMA NONA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

19.1. O presente CONTRATO regula-se pelas suas cláusulas e pelos seus preceitos de direito público, 
aplicando-lhe, supletivamente os Princípios da Teoria Geral de Contratos e as disposições de direito 
privado. 

19.2. Após a assinatura deste CONTRATO, toda comunicação entre o CONTRATANTE e a CONTRATADA será feita 
através de correspondência devidamente registrada. 

19.3. Não terão eficácia quaisquer exceções às especificações contidas neste instrumento e/ou em seus 
anexos, em relação às quais o CONTRATANTE não houver, por escrito, se declarado de acordo. 

19.4. Declaram as partes que este CONTRATO corresponde à manifestação final, completa e exclusiva do 
acordo entre elas celebrado. 

19.5. Os casos omissos que se tornarem controvertidos em face das cláusulas do presente CONTRATO serão 
resolvidos segundo os princípios jurídicos aplicáveis. 

E, por assim estarem de pleno acordo, assinam o presente instrumento, em 03 (três) vias de igual teor e forma, 
na presença das duas testemunhas infra-assinados, de tudo cientes. 

Dourados-MS, ___ de ________________de 2019. 

_________________________________________________________________ 
Secretaria Municipal de Administração 

 

________________________________________________________ 
Contratada 

 

Testemunhas: 

Ass.:   ____________________________________ Ass.:   ____________________________________ 

Nome: Nome: 

CPF: CPF: 

 




