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CONVITE
ATO CONVOCATÓRIO Nº 1 /2021

PREÂMBULO

PROCESSO: nº 172/2021/DL/PMD.

OBJETO:
Contratação de empresa especializada em engenharia para a elaboração de projetos
executivos de infraestrutura para a implantação de obras de drenagem de águas
pluviais e pavimentação asfaltica na Rua Nina Gomes da Silva/MS-247 (parte) e
instalação de tubulação de emissário até o corpo fluvial através da Rodovia MS-247,
no Distrito de Macaúba/Município de Dourados/MS.

MODALIDADE: Convite.

PARTICIPAÇÃO: Ampla.

TIPO: Menor preço, tendo como critério de julgamento o valor global.

DATA, HORA E

LOCAL DA

SESSÃO:

A sessão pública de abertura dos envelopes análise e julgamento do certame ocorrerá no

dia 03/09/2021 (três de setembro do ano de dois mil e vinte um), às 10h (dez horas),
na Sala de reunião do Departamento de Licitação, localizada no Bloco “F” do Centro

Administrativo Municipal, sito na Rua Coronel Ponciano, nº 1.700, Parque dos Jequitibás,

cidade de Dourados-MS.

Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a

realização do julgamento na data marcada, a sessão será automaticamente transferida

para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário e local anteriormente fixado,

desde que não haja comunicação do Município de Dourados-MS em contrário.

LEGISLAÇÃO

REGEDORA:

Constituição da República Federativa do Brasil - Artigo 37 - “Regula a atuação da

Administração Pública”;

Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993 com suas alterações - “Regulamenta o art.

37, inciso XXI, da Constituição Federal, institui normas para licitações e contratos da

Administração Pública e dá outras providências”;

Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006 - “Institui o Estatuto Nacional da

Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte”, alterada pela Lei Complementar nº 147

de 07 de agosto de 2014;

Lei Complementar Municipal nº 331, de 3 de julho de 2017 - “Disciplina no âmbito de

competência municipal o tratamento diferenciado, simplificado e favorecido, assegurado

ao Microempreendedor Individual, às Microempresas e às Empresas de Pequeno Porte”,

alterada pela Lei Complementar Municipal nº 341, de 19 de março de 2018.

INFORMAÇÕES: Telefone: (0XX67) 3411-7755 e-mail: licitacoes@dourados.ms.gov.br.
O Ato Convocatório com seus elementos constitutivos estão disponíveis no Departamento
de Licitação, conforme endereço supracitado e também no sítio oficial do Município de
Dourados-MS “www.dourados.ms.gov.br”, selecionando as opções Empresa > Licitação >
Mês da Publicação.

http://www.dourados.ms.gov.br/
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O Município de Dourados, Estado de Mato Grosso do Sul, através da Secretaria Municipal de Administração,
por intermédio do Departamento de Licitação, torna público a realização da licitação na modalidade
“Convite”, que será processada e julgada conforme legislação supracitada, demais normas pertinentes à
legislação referente ao objeto e de acordo com as disposições deste Ato Convocatório e seus anexos.

1. DO OBJETO
1.1. A presente licitação tem por objeto a “contratação de empresa especializada em engenharia para a

elaboração de projetos executivos de infraestrutura para a implantação de obras de drenagem de
águas pluviais e pavimentação asfaltica na Rua Nina Gomes da Silva/MS-247 (parte) e instalação de
tubulação de emissário até o corpo fluvial através da Rodovia MS-247, no Distrito de
Macaúba/Município de Dourados/MS”.

2. DA PARTICIPAÇÃO
2.1. Serão convidadas a participar desta licitação os interessados cujo ramo de atividade seja compatível

com o objeto desta licitação, regularmente inscritos ou não no Cadastro Central de Fornecedores do
Município de Dourados-MS, possibilitando-se, também, que outros cadastrados participem da licitação,
desde que manifestem seu interesse com antecedência de até 24 (vinte e quatro) horas da
apresentação das propostas.

I. A manifestação de interesse na participação deverá ser formal, efetuada através de requerimento
dirigido ao Diretor do Departamento de Licitação, conforme endereço supracitado, apresentada
nos moldes do sugerido (vide modelo “H” de formulários Anexo IV deste Ato Convocatório).

II. Para efeito do contido no subitem anterior, as empresas não convidadas deverão apresentar cópia
do Certificado de Registro no Cadastro Central de Fornecedores do Município de Dourados-MS,
que deverá ser acondicionada no Envelope nº 01 e entregue no ato da abertura da sessão
designada para análise e julgamento do certame.

2.2. Não poderão participar desta licitação:

I. Empresas cujo objeto social não seja pertinente e compatível com o objeto deste Convite;

II. Consórcio de empresas, qualquer que seja a sua forma de constituição;

III. Empresas declaradas inidôneas para licitar ou contratar, bem como as que estejam impedidas ou
suspensas de licitar ou contratar com a Administração Pública, direta ou indireta, nas esferas
Federal, Estadual, Municipal ou Distrital, conforme incisos III e IV do art. 87 da Lei Federal nº
8.666/93;

IV. Empresas estrangeiras que não tenham representante legal no Brasil com poderes expressos
para receber citação e responder administrativamente ou judicialmente;

V. Empresas que se enquadrem nas vedações previstas no art. 9° da Lei Federal nº 8.666/93;

VI. Empresas em processo de falência, dissolução ou em liquidação.

2.3. Independente de declaração expressa, a simples participação no procedimento licitatório implica, por
parte da licitante, a concordância, irrestrita submissão, aceitação integral e irretratável de todos os
termos, cláusulas e condições estabelecidas no Ato Convocatório seus anexos e das cláusulas
contratuais estabelecidas, bem como, o pleno conhecimento dos regulamentos, instruções e leis
aplicáveis na observância dos regulamentos administrativos, instruções e das normas técnicas
aplicáveis, não sendo aceita alegação de seu desconhecimento em qualquer fase do procedimento
licitatório e execução do Contrato, bem como da obrigatoriedade do cumprimento das disposições nele
contidas.

3. DO TRATAMENTO DIFERENCIADO À MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE
3.1. As Microempresa ou Empresas de Pequeno Porte farão jus aos benefícios previstos na Lei

Complementar nº 123/06, alterada pela Lei Complementar nº 147/14, e ainda, a legislação municipal,
em específico o art. 60 da Lei Complementar Municipal nº 331/17 com suas alterações.
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3.2. Da participação.
3.2.1. Para fins de credenciamento e participação no presente certame, a Microempresa ou Empresa de

Pequeno Porte deverá apresentar apenas o comprovante de inscrição e de situação cadastral de
pessoa jurídica no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas-CNPJ (Redação do artigo 57 dada pela Lei
Complementar nº 331/17).
I. Não havendo comprovação por meio do referido documento, poderá ainda, comprovar sua

situação de enquadramento em um dos regimes citados, através da apresentação da Certidão
expedida pela Junta Comercial ou pelo Registro Civil das Pessoas Jurídicas, conforme o caso, que
comprove a condição de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, segundo determinado pelo
Departamento de Registro Empresarial e Integração DREI.

3.2.1.1. Todos os documentos relativos à comprovação de enquadramento de Microempresa ou Empresa de
Pequeno Porte deverão ser apresentados à Comissão Permanente de Licitação acondicionados no
Envelope nº 01 e entregue no ato da abertura da sessão designada para análise e julgamento do
certame ou quando esta o exigir.

3.3. Do benefício na fase de julgamento da habilitação
3.3.1. Para licitante enquadrada como Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, conforme disposto no

artigo 58 da Lei Complementar Municipal nº 331/17 e alterações, a comprovação de regularidade fiscal
e trabalhista será exigida observando os seguintes procedimentos:
I. A comprovação de regularidade fiscal e trabalhista somente será exigida para efeito de assinatura

do Contrato, quando será analisada e conferida;
II. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal e trabalhista, será assegurado o

prazo de cinco dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for
notificado para assinatura do Contrato, prorrogável por igual período, a critério da Administração
Pública, para regularização da documentação, para pagamento ou parcelamento do débito e
emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa;

III. A prorrogação do prazo prevista no inciso anterior deverá sempre ser concedida pela
Administração quando requerida pela licitante, a não ser que exista urgência na contratação ou
prazo insuficiente para o empenho, devidamente justificados.

3.3.1.1. Ressalta-se que o benefício concedido abrange apenas e exclusivamente a regularidade fiscal e
trabalhista, não abrangendo os demais requisitos de habilitação exigidos (Jurídica, Técnica e
Econômico Financeira), os quais deverão ser comprovados na sessão de julgamento do certame
licitatório e na forma prescrita neste Ato Convocatório.

3.3.1.2. Não havendo regularização da documentação no prazo fixado, ocorrerá a decadência do direito à
contratação, sem prejuízo das sanções previstas na legislação vigente.

3.4. Do direito de preferência da fase de julgamento da proposta.
3.4.1. Com base na classificação das propostas, a Comissão Permanente de Licitação verificará se existe ao

menos uma licitante enquadrada como Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, para qual será
assegurado tratamento jurídico diferenciado, conforme art. 59 da Lei Complementar Municipal nº
331/17 e alterações.
I. Será assegurada, como critério de desempate, preferência de contratação para a Microempresa e

Empresa de Pequeno Porte, obedecendo-se o procedimento de julgamento das propostas descrito
no Ato Convocatório e conforme §1º, artigo 59, da Lei Complementar nº 331/17;

II. Na hipótese de nenhuma Microempresa e Empresa de Pequeno Porte exercer o direito de
preferência ou não atender às exigências do Ato Convocatório, a empresa não enquadrada como
“ME” e “EPP”, classificada com o menor preço, será declarada vencedora do certame.

3.5. Da margem de preferência de MPE sediadas local e regionalmente
3.5.1. As Microempresas, Empresas de Pequeno Porte ou Microempreendedor Individual sediadas local e

regionalmente gozam de prioridade de contratação, nos termos do § 3º do art. 48 da Lei Complementar
147/2014, combinado com o disposto no art. 67 da Lei Complementar Municipal nº 331/17 e alterações,
benefício que se estabelece em face das peculiaridades locais e regionais, com vistas a promoção do
desenvolvimento econômico e social no âmbito municipal e regional.
I. Para fins de estabelecimento da prioridade de contratação, entende-se como Local o Município de

Dourados-MS, conforme o § 4º do art. 1 da Lei Complementar Municipal nº 331/17, considera-se
assim definido:

 âmbito local – limites geográficos do Município onde será executado o objeto da contratação;
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 âmbito regional – limites geográficos do Estado ou da região metropolitana, que podem
envolver mesorregiões ou microrregiões, conforme definido pelo Instituo Brasileiro de Geografia
e Estatística – IBGE.

II. Após apurado o melhor preço válido, será assegurado a prioridade de contratação para as
Microempresas, Empresas de Pequeno Porte ou Microempreendedor Individual sediadas no
âmbito local, até o limite de 15% (quinze por cento) do melhor preço válido, ou, sediadas
regionalmente, até o limite de 10% (dez por cento) do melhor preço válido, devendo apresentar
proposta de preço inferior àquela considerada vencedora, situação em que será adjudicado em
seu favor o objeto da licitação;

III. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas Microempresas, Empresas de Pequeno
Porte ou Microempreendedor Individual sediadas local ou regionalmente, será dada prioridade à
empresa sediada no local para apresentar, primeiramente, a melhor oferta;

IV. Não havendo licitantes competitivos enquadrados na condição de Microempresas, Empresas de
Pequeno Porte ou Microempreendedor Individual sediados local ou regionalmente e capazes de
cumprir as exigências estabelecidas no Ato Convocatório, será o fato certificado pelo(a)
pregoeiro(a) e no caso de existirem Microempresas, Empresas de Pequeno Porte ou
Microempreendedor Individual aptas de outras regiões participando, a licitação poderá ser
continuada e concluída com as empresas remanescentes, porém, não aplicando o benefício do art.
67 da Lei Complementar Municipal nº 331/17 e alterações.

3.6. Não poderá usufruir dos benefícios da Lei Complementar nº 123/06, a licitante Microempresa e
Empresa de Pequeno Porte que se enquadrar em qualquer das vedações do § 4º do art. 3º da citada
Lei, e, portanto, não deverá apresentar a respectiva declaração.

3.7. A responsabilidade pela comprovação de enquadramento como Microempresa e Empresa de Pequeno
Porte competem às empresas licitantes, representadas por seu proprietário ou sócios e pelo contador
que, inclusive, se sujeitam a todas as consequências legais que possam advir de um enquadramento
falso ou errôneo.

3.8. A mera declaração como Microempresa e Empresa de Pequeno Porte ou a efetiva utilização dos
benefícios concedidos pela Lei Complementar Federal nº 123/06 por licitante que não se enquadra na
definição legal reservada a essas categorias configura fraude ao certame e caracteriza o crime de que
trata o artigo 299 do Código Penal, sujeitando a mesma à aplicação de penalidade de impedimento de
licitar e contratar com a Administração Pública, sem prejuízo do enquadramento em outras figuras
penais e da sanção prevista no Ato Convocatório.

4. DA FORMA E APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES
4.1. O interessado deverá apresentar no endereço constante do preâmbulo do Ato Convocatório, os

envelopes fechados e indevassáveis, contendo credenciamento, os documentos de habilitação e a
proposta de preços, tendo no frontispício do envelope os seguintes dizeres.

ENVELOPE Nº 01 – “CREDENCIAMENTO”

À

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DOURADOS-MS.

CONVITE Nº ___/2021

DATA DE ABERTURA: __ / __ / 2021

HORÁRIO: __ HORAS

NOME DA EMPRESA: (Indicar se é ME, EPP ou MEI)

ENVELOPE Nº 02 – “DOCUMENTAÇÃO”

À

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DOURADOS-MS.

CONVITE Nº ___/2021

DATA DE ABERTURA: __ / __ / 2021

HORÁRIO: __ HORAS

NOME DA EMPRESA: (Indicar se é ME, EPP ou MEI)
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ENVELOPE Nº 03 – “PROPOSTA”

À

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DOURADOS-MS.

CONVITE Nº ___/2021

DATA DE ABERTURA: __ / __ / 2021

HORÁRIO: __ HORAS

NOME DA EMPRESA: (Indicar se é ME, EPP ou MEI)

4.1.1. As licitantes interessados em participar do certame não necessitam encaminhar seus representantes
legais para entregar os envelopes, podendo, inclusive, encaminhá-los via Correios (ECT), através de
Aviso de Recebimento (AR) ou outro meio similar de entrega, atentando para a data e horário finais
para recebimento dos mesmos, constantes neste Convite.

I. A correspondência deverá ser endereçada para Comissão Permanente de Licitação conforme
endereço indicado no preâmbulo deste Ato Convocatório e conter os três envelopes acima
mencionados, além das declarações complementares;

II. Considerando os pressupostos de admissibilidade no envio dos envelopes “01”, “02” e “03”, fica a
licitante ciente de que os mesmos deverão estar em posse da Comissão Permanente de Licitação
até a data e horário marcado para abertura da sessão previamente designada;

III. Qualquer envelope que for apresentado fora do prazo estipulado não será aceito, nem apreciado,
sendo que, recusado um dos envelopes “DOCUMENTAÇÃO” ou “PROPOSTA”, a empresa estará
automaticamente excluída do procedimento licitatório.

4.2. Da documentação.
4.2.1. Os documentos dos invólucros deverão ser identificados e colecionados separadamente, sem emendas

(ex.: números sobrepostos), rasuras (ex.: uso de corretivos líquidos) ou entrelinhas.

4.2.2. Objetivando maior segurança no manuseio e visando facilitar seu exame, solicita-se às licitantes que
apresentem a documentação organizada na ordem em que estão listados neste Ato Convocatório,
devidamente paginada e presa através de utilização de grampo trilho, os envelopes que trarão as
documentações, caso sejam em papel deverão estar devidamente lacrados através de utilização de
cola de qualidade ou poderá a empresa também fazer uso de envelope plástico com fecho autoadesivo,
estes procedimentos buscam evitar perda ou extravio de folhas, sendo que o descumprimento dessa
solicitação não ensejará inabilitação.

4.2.3. Recomenda-se, ainda, se possível, que os volumes sejam devidamente encadernados, com suas
folhas rubricadas e numeradas em ordem crescente, apresentando no final um Termo de Encerramento,
no qual se declare o número de folhas da pasta, assinado pelo representante constituído, devendo
conter na capa a titulação do conteúdo, o nome da licitante, o número do Ato Convocatório, a
identificação da licitação.

4.2.4. Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitações de documento em substituição aos
documentos requeridos no presente Ato Convocatório e seus anexos, nem tão pouco, documento que
apresente data de validade vencida em relação a data da abertura presente licitação.

4.2.5. Para a habilitação jurídica, a licitante deverá, nos documentos exigidos neste Ato Convocatório,
demonstrar a compatibilidade de seu objeto social com o objeto da licitação.

4.2.6. As certidões apresentadas pela licitante que não tragam sua validade expressa serão consideradas
pela Comissão Permanente de Licitação como válidas por 60 (sessenta) dias, contados da data de sua
expedição.

4.2.7. Documentos em “fac-símile” não serão aceitos, salvo para efeitos de diligências.

4.2.8. Não serão aceitas as certidões ou certificados com data de validade vencida.

4.2.9. Não serão aceitas cópias ilegíveis, que não ofereçam condições de leitura das informações nelas
contidas.

4.2.10. As licitantes que apresentarem documentos em desacordo com as estipulações do Ato Convocatório
ou não lograrem provar sua regularidade serão inabilitadas.

4.2.11. A falta de quaisquer documentos exigidos ou suas apresentações com vícios insanáveis ou em
desconformidade com o Ato Convocatório e seus anexos, implicará na inabilitação da licitante.
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4.2.12. As licitantes respondem pela fidelidade e legitimidade dos documentos apresentados em todas as
etapas deste certame licitatório.

4.2.13. A veracidade das informações prestadas e dos documentos apresentados pela licitante são de sua
inteira responsabilidade, sujeitando-se a proponente e o profissional às sanções previstas nas
legislações civis e penais.

4.2.14. O Certificado de Registro Cadastral, a que se refere o art. 34 da Lei Federal nº 8.666/93, expedido pela
Prefeitura Municipal de Dourados-MS, dentro do seu prazo de validade e compatível com o objeto
desta licitação, nos termos do art. 35 da referida Lei, substitui os documentos relativos à habilitação
jurídica, qualificação técnica, qualificação econômico-financeira, regularidade fiscal e trabalhista e ao
cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7 da Constituição Federal.

4.2.15. Deve a pretensa interessada se atentar ao prazo de validade dos documentos, bem como, dos
documentos exigidos no Ato Convocatório licitatório que não estejam contemplados no Registro
Cadastral, devendo estes serem apresentados no dia da sessão de forma regular, pois, a falta de
documento obrigatório e/ou fora do prazo de validade, ensejará automaticamente a inabilitação da
licitante no certame.

4.3. Quanto às autenticações.
4.3.1. Os documentos exigidos para habilitação deverão ser apresentados em original, por qualquer processo

de cópia, ou ainda, por publicação em órgão da imprensa oficial.

4.3.2. Nos termos do que dispõe o art. 3 da Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018 – Lei da
Desburocratização – fica dispensado o reconhecimento de firma e autenticação de cópia de
documentos em cartório.

4.3.3. Optando por não apresentar reconhecimento de firma ou cópia autenticada, a empresa estará
condicionada à apresentação do documento original, a fim de que o agente administrativo possa
autenticá-lo ou reconhece-lo no ato da apresentação do documento.

4.3.4. Em decorrência do alto fluxo de procedimentos administrativos e visando agilidade nos trabalhos
licitatórios, caso a(s) licitante(s) opte(m) por apresentar os documentos nas condições citadas no
subitem anterior junto a Comissão Permanente de Licitação, sugerimos que seja feita no período das
07h30min às 13h30min, preferencialmente em horário não concomitante com a realização da sessão
pública de abertura dos envelopes e julgamento do certame.

4.4. Confirmação de certidões via “Internet”.
4.4.1. Caso o documento apresentado seja expedido por instituição que regularmente disponibiliza o

documento pela “Internet”, a Comissão Permanente de Licitação poderá verificar a autenticidade do
mesmo através de consulta eletrônica.

4.4.2. Quando o certificado/certidão for emitido por sistema eletrônico, sua aceitação estará sujeita, caso a
Comissão Permanente de Licitação assim o decidir, à verificação da autenticidade pela “Internet” ou
perante o órgão emissor.

4.4.3. No caso de impossibilidade de acesso à “Internet” para verificação da autenticidade das certidões, a
sessão poderá ser suspensa e as licitantes serão intimadas da data e horário do seu prosseguimento.

4.4.4. Para efeito de regularidade, constatando-se divergência entre o documento apresentado na sessão
pública e o disponível no endereço eletrônico do órgão emissor, prevalecerá o constante deste último,
ainda que emitido posteriormente ao primeiro.

4.5. Documentos matriz/filial.
4.5.1. Os documentos apresentados deverão estar em nome da licitante responsável pelo Contrato/execução

com o número do CNPJ/MF e endereço respectivo.

4.5.2. Se a licitante responsável pelo Contrato/execução for a matriz, preferencialmente, todos os
documentos deverão estar em nome desta. A mesma regra aplica-se a filial.

4.5.3. Os documentos que constarem expressamente que são válidos para todos os estabelecimentos, matriz
e filiais, ou cuja validade abranja todos os estabelecimentos da empresa, serão aceitos pela Comissão
Permanente de Licitação independentemente da inscrição do CNPJ/MF da proponente, para efeito de
julgamento.

4.5.4. O CNPJ que constar na Proposta de Preços apresentada pela licitante será, obrigatoriamente, o
mesmo a receber a Nota de Empenho e a emitir a Nota Fiscal e/ou Fatura correspondentes a referida
aquisição/serviços, bem como alvo da liquidação da despesa.
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5. DO CREDENCIAMENTO (ENVELOPE Nº 01)
5.1. O Envelope nº 01 deverá conter os documentos do representante legal da licitante constituído para

sessão pública, informações para o contato com a licitante, e, se for o caso, a comprovação do
enquadramento como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte.

5.1.1. Comprovação dos poderes de representação, por meio de instrumentos públicos ou particulares,
observado o seguinte.
I. Para Sócios, Proprietários ou Dirigentes.

a. Cópia autenticada da cédula de identidade ou outro documento de identificação oficial;
b. Cópia autenticada do Ato Constitutivo (Requerimento/Contrato Social) arquivado no Registro

Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede, no caso de
empresário individual ou Empresa Individual de Responsabilidade Limitada – EIRELI;

c. Cópia autenticada do Ato Constitutivo, Ata, Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente
registrado na Junta Comercial da respectiva sede, no caso de Sociedade LTDA, S/A ou
Cooperativa, contendo ou acompanhado de documento de designação ou eleição de seus
administradores;

d. Cópia autenticada do ato constitutivo arquivado no Registro Civil das Pessoas Jurídicas do
local de sua sede, acompanhada da prova de diretoria em exercício, no caso de sociedades
simples.

II. Para Procuradores.
a. Os documentos indicados nas alíneas “b”, “c” e "d" supra, conforme o caso, que comprove os

poderes do mandante para a outorga;
b. Procuração por instrumento público ou particular, com firma reconhecida em cartório, da qual

deverá constar a outorga de poderes para, em nome da licitante, praticar todos os atos
inerentes ao certame;

c. Cópia autenticada do documento de identidade do procurador e do sócio administrador.
5.1.2. Declaração da licitante informando o endereço eletrônico e dando ciência que, em caso de mudança de

endereço eletrônico o mesmo deverá ser comunicado ao Presidente.
I. A declaração deverá ser preenchida preferencialmente, em papel timbrado da empresa ou que

conste o carimbo padronizado do CNPJ, apresentada nos moldes do sugerido (vide modelo “A” de
formulários Anexo IV deste Ato Convocatório);

II. Essa informação se faz necessária para fins de comunicação oficial entre as partes que se fizerem
necessário, a exemplo: recebimento de Contrato, emissão de AF/OS, notificações, etc., sendo que,
o descumprimento dessa solicitação não ensejará inabilitação ou desclassificação da licitante.

5.1.3. Documentos relativos à comprovação de enquadramento de Microempresa ou Empresa de Pequeno
Porte, conforme estabelecido no subitem “3.2.1.” do Ato Convocatório.

5.2. Cada representante legal/credenciado deverá representar apenas uma empresa licitante.
5.3. A ausência de representação ou a incorreção de qualquer dos documentos referidos neste Capítulo

não inabilitará a licitante e não impedirá o representante de participar da licitação, mas obstará o
representante de se manifestar e responder pela mesma no transcurso do certame, somente poderá
acompanhá-la na condição de cidadão, sem interferir, perturbar ou impedir a sua realização.

6. DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO (ENVELOPE Nº 02)
6.1. Documentação Relativa à Regularidade Jurídica (art. 28 da Lei Federal nº 8.666/93)

I. Inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva
sede, no caso de empresário individual;

II. Certidão expedida pela Junta Comercial ou pelo Registro Civil das Pessoas Jurídicas, conforme o
caso, que comprove a condição de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, segundo
determinado pelo Departamento de Registro Empresarial e Integração DREI;

III. Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial
da respectiva sede, acompanhado de documento comprobatório de seus administradores, no caso
de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade limitada – EIRELI, bem como,
no caso de sociedade por ações, acompanhado de documentos que comprovem a eleição de seus
administradores;
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IV. Inscrição do Ato Constitutivo no Registro Civil das Pessoas Jurídicas do local de sua sede,
acompanhada de prova da indicação dos seus administradores, no caso de sociedade simples;

V. Ata de Fundação e Estatuto Social em vigor, com a ata da assembleia que o aprovou,
devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Jurídicas da
respectiva sede, bem como o registro de que trata o art. 107 da Lei nº 5.764, de 1971, no caso de
cooperativa;

VI. Decreto de Autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento
no país, e ato de registro de autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente,
quando a atividade assim o exigir.

6.1.1. Os atos constitutivos das empresas licitantes deverão estar acompanhados dos demais documentos
aditivos e modificativos do seu texto ou, preferencialmente, da respectiva consolidação e deles deverá
constar, entre os objetivos sociais, a execução de atividades da mesma natureza ou compatível com o
objeto desta licitação.

6.1.2. Fica dispensada a apresentação dos documentos a que se referem os incisos supracitados no caso da
apresentação dos mesmos quando do credenciamento das proponentes.

6.2. Documentação Relativa à Qualificação Técnica (art. 30 da Lei Federal nº 8.666/93)
6.2.1. Documentação relativa à Capacidade Técnico-Operacional.

I. Certificado de registro ou inscrição da empresa e dos responsáveis técnicos junto ao Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia – CREA, com jurisdição no Estado em que está sediada a
empresa, com validade na data limite de entrega da documentação e das propostas.

a. 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.

II. Comprovação pela empresa licitante de ter executado os serviços de características e
complexidades semelhantes, pertinente e compatível ao objeto dessa licitação, através de
atestados técnicos em nome da própria licitante, fornecido(s) por pessoas jurídicas de direito
público ou privado, nas quantidades mínimas relacionadas no quadro abaixo, tidos como de maior
relevância.

ALÍNEA DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNIDADE QUANTIDADE
MÍNIMA

A Elaboração de projetos executivos de micro drenagem
de águas pluviais M 4.880,00

B Elaboração de projetos executivos de pavimentação
asfáltica M² 4.500,00

OBS.: Quanto aos quantitativos mínimos dos serviços exigidos, estes foram estimados e baseado, no
valor do investimento estabelecido na planilha orçamentária base, conforme estabelecido na
alínea “a” do subitem “11.2.” do Termo de Referência.

a. Visando conferir a autenticidade das informações contidas dos atestados de capacidade
técnico-operacional, as licitantes deverão, obrigatoriamente, apresentar a Certidão de Acervo
Técnico – CAT (CREA), do responsável técnico da licitante à época da execução dos serviços,
conforme jurisprudência do Tribunal de Contas da União – TCU (Acórdão 3.094/2020 –
Plenário.

(i) Para atender o disposto acima, é necessário que o atestado permita a identificação da
pessoa que está emitindo, portanto, deverá ser em papel timbrado do emitente ou conter
razão social, CNPJ, endereço, com identificação do signatário e assinatura do responsável
legal;

(ii) Será permitida a apresentação de tantos atestados quantos forem necessários para a
demonstração da execução ora exigidos, nas quantidades mínimas estabelecidas no inciso
II do subitem “6.2.1.” supra;

(iii) Não serão aceitos atestado(s) de capacidade técnica emitidos(s) pela própria licitante ou
por organizações de um mesmo grupo empresarial da licitante;
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(iv) Serão consideradas como pertencentes ao mesmo grupo empresarial da empresa
proponente, empresas controladas ou controladoras da empresa proponente ou que
tenham pelo menos uma mesma pessoa física ou jurídica que seja sócio da empresa
proponente.

III. Declaração firmada pelo representante legal da licitante, de que no caso de sagrar-se vencedora
do certame, disporá no momento da contratação de todos os recursos humanos e operacionais
necessários ao fiel cumprimento do objeto desta licitação.

a. A declaração deve estar devidamente assinada pelo representante legal da licitante,
apresentada nos moldes do sugerido (vide modelo “B” de formulários Anexo IV deste Ato
Convocatório).

6.2.2. Documentação relativa à Capacidade Técnico-Profissional.

I. Comprovação da licitante de possuir em seu quadro técnico profissional na data prevista para o
certame licitatório, profissional de nível superior ou outro reconhecimento pela entidade
competente através do vínculo entre o profissional e pessoa jurídica, devidamente registrado junto
ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA, o qual responderá pela
responsabilidade técnica do serviço, individualmente ou em conjunto com outros profissionais
indicados pela licitante.

a. A comprovação de pertencer ao quadro permanente da licitante se dará mediante
apresentação de qualquer dos documentos descritos no parágrafo único, do artigo 45, da
Resolução CONFEA nº 1.025/2009.

II. Comprovação de capacidade técnica do profissional de nível superior, apresentado no inciso I do
subitem “7.2.2.”, através de atestado(s) de responsabilidade técnica, emitido(s) por pessoa jurídica
de direito público ou privado devidamente registrado(s) e certificado(s) junto ao Conselho Regional
de Engenharia e Agronomia – CREA, acompanhado(s) pela certidão(ões) de acervo técnico –
CAT’s, em nome do profissional responsável técnico apresentado pela licitante, que tenha
executado serviços de características semelhantes ao objeto do certame licitatório, para os
serviços descritos para cada alínea dispostas no quadro abaixo.

ALÍNEA DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNIDADE
QUANTIDADE

MÍNIMA

A Elaboração de projetos executivos de micro drenagem
de águas pluviais M 4.880,00

B Elaboração de projetos executivos de pavimentação
asfáltica M² 4.500,00

a. Será aceito, ainda, como responsável técnico, o profissional que tenha participado em serviços
da mesma natureza do objeto deste certame licitatório, como corresponsável, desde que
comprovada a sua experiência;

b. Atestado e Certidão que tenha responsável técnico por fiscalização ou preposto, não serão
consideradas para fins de comprovação de qualificação técnica, especialmente no cumprimento
da exigência do inciso II do subitem “7.2.2.” supra;

c. Os profissionais indicados pela licitante para fins de comprovação da capacidade técnica
deverão participar dos serviços objeto da licitação, admitindo-se a substituição por profissionais
de experiência equivalente ou superior, desde que previamente aprovado pela administração,
conforme previsto no parágrafo 10 do Artigo 30, da Lei Federal nº 8.666/93.

III. Declaração fornecida pela licitante de que o profissional (indicar dados pessoais) detentor do
Atestado de Responsabilidade Técnica, citado no inciso I do subitem “7.2.2.” será,
obrigatoriamente, o responsável que acompanhará os trabalhos, caso esta empresa seja
vencedora da licitação.

a. Fica proibida a indicação, por duas ou mais licitantes, do mesmo responsável técnico, hipótese
na qual todas serão inabilitadas;

b. A declaração deve estar devidamente assinada pelo representante legal da licitante, bem como,
pelo profissional indicado como responsável técnico, apresentada nos moldes do sugerido (vide
modelo “C” de formulários Anexo IV deste Ato Convocatório).
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6.3. Documentação Relativa à Qualificação Econômico-financeira (art. 31 da Lei Federal nº 8.666/93)
I. Certidão Negativa de Falência, expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, que esteja

dentro do prazo de validade expresso na própria Certidão.
6.4. Documentação Relativa à Regularidade Fiscal e Trabalhista (art. 29 da Lei Federal nº 8.666/93)

I. Prova de regularidade fiscal com a Fazenda Municipal, onde for sediada a empresa, com validade
na data da realização da licitação:
a. Para os municípios que emitem prova de regularidade para com a Fazenda Municipal em

separado, as proponentes deverão apresentar as duas certidões, isto é, Certidão sobre
Tributos Imobiliários e Certidão de Tributos Mobiliários (Ex.: IPTU e ISSQN respectivamente);

b. Caso a certidão não inclua todos os Tributos (mobiliários e imobiliários) e a proponente não
possua imóvel cadastrado em seu nome deverá apresentar documento emitido pela Prefeitura
Municipal.

II. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, expedida conjuntamente pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil – RFB e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional – PGFN,
referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União por elas administrados,
inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de
02/10/2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda
Nacional;

III. Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), fornecido pela
Caixa Econômica Federal, de acordo com a Lei nº 8.036, de 11 de maio de 1990;

IV. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, nos termos do Título
VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de
1943.

6.5. Declarações
I. Declaração expressa da licitante, sob as penalidades cabíveis, de que inexiste fato superveniente

impeditivo de habilitação (nos termos do § 2°, art. 32, e ainda, inciso IV, do art. 87, da Lei Federal
nº 8.666/93).

II. Declaração expressa da licitante, sob as penalidades cabíveis, de que não possui em seu quadro
de pessoal empregados menores (nos termos do inciso XXXIII, art. 7, da Constituição Federal e
inciso V, art. 27, da Lei Federal nº 8.666/93);

III. Declaração expressa da licitante, sob as penalidades cabíveis, de que inexiste vínculo
empregatício com esta Prefeitura (nos termos do inciso III do art. 9 da Lei Federal nº 8.666/93).

IV. Declaração expressa da licitante, sob as penalidades cabíveis, de que submete-se as normas e
regulamentos que orientam a presente licitação
a. A participação na presente licitação, conforme declaração expressa supracitada, pressupõe o

pleno conhecimento de todas as condições para execução do objeto constantes dos
documentos técnicos que integram o presente Ato Convocatório.

6.5.1. As licitantes deverão apresentar as declarações supracitadas redigidas, preferencialmente, em papel
timbrado da empresa ou que conste o carimbo padronizado do CNPJ, devidamente assinada pelo
representante legal da licitante, apresentada nos moldes do sugerido (vide modelos “D”, “E”, “F” e “G”
de formulários Anexo IV deste Ato Convocatório).

6.6. A empresa não convidada, que manifeste seu interesse em participar nos termos do subitem “2.1.” do
presente Ato Convocatório, deverá apresentar todos documentos elencados nos subitens “6.1.” ao
“6.5.” supramencionados, bem como, cópia do Certificado de Inscrição no Cadastro Central de
Fornecedores do Município de Dourados-MS, em plena validade, com classificação na atividade
pertinente ao objeto da presente licitação.

7. DA PROPOSTA DE PREÇOS E PLANILHA (ENVELOPE Nº 03)
7.1. A Proposta de Preços deverá ser apresentada em uma via datilografada ou impressa,

preferencialmente no Formulário de Proposta de Preços (Anexo I do Ato Convocatório), redigida com
clareza em língua portuguesa, sem alternativas, emendas, rasuras ou entrelinhas, devidamente datada
e assinada na última folha e rubricada nas demais pelo representante legal da licitante, devendo
constar:

I. Indicação da empresa: razão social, endereço completo, telefone e fax atualizado da proponente,
para facilitar possíveis contatos;
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II. Especificações do objeto de forma clara;

III. Valor global da proposta, em algarismo, expresso em moeda corrente nacional (Real), apurado à
data de sua apresentação, sem inclusão de qualquer encargo financeiro ou previsão inflacionária;

IV. Indicação do prazo de validade da proposta, a qual não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias, a
contar da data fixada para a abertura da licitação;

a. Na falta de tal informação ou prazo inferior será considerado o prazo citado neste inciso,
observado o disposto no §3º, art. 64, da Lei Federal nº 8.666/93 e alterações.

V. Local, data e assinatura do representante legal da empresa, bem como, o número de Inscrição
Estadual (se houver) e carimbo padronizado de CNPJ.

7.1.1. Nos preços propostos deverão estar incluídos, além do lucro, os custos, os tributos de qualquer
natureza e todas as despesas, diretas e indiretas, relacionadas a execução do objeto da presente
licitação e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da licitação e a manutenção destas
condições durante a vigência do Contrato

7.1.2. O preço proposto será considerado completo e suficiente para a execução do objeto desta licitação,
sendo desconsiderada qualquer reinvindicação de pagamento adicional devido a erro ou má
interpretação de parte da licitante e serão de exclusiva responsabilidade da licitante, não lhe assistindo
o direito de pleitear qualquer alteração dos mesmos, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro
pretexto.

7.1.3. Constar oferta firme e precisa, sem alternativas de preços ou qualquer outra condição que induza o
julgamento a ter mais de um resultado, sendo que, os preços das propostas escritas não poderão
incluir qualquer previsão de atualização monetária ou reajuste.

7.1.4. A omissão de qualquer despesa necessária à perfeita execução do objeto será interpretada como já
incluída no preço, não podendo a licitante pleitear acréscimos após a abertura das propostas.

7.1.5. A licitante será responsável por todas as informações prestadas na sua proposta, sujeitando-se às
penalidades legais caso essas informações venham a induzir a Comissão Permanente de Licitação em
erro de julgamento.

7.1.6. As propostas deverão apresentar preços correntes de mercado, conforme estabelece o inciso IV do art.
43 da Lei Federal nº 8.666/93 e alterações.

7.1.7. A Comissão Permanente de Licitação poderá, no interesse do Município de Dourados-MS, relevar
excesso de formalismo nas propostas apresentadas pelas licitantes, desde que não comprometam a
lisura e o caráter competitivo da licitação.

7.1.8. A falta de rubrica, data e/ou assinatura na proposta somente poderá ser suprida por representante da
proponente, com poderes para tal fim, que esteja presente na reunião de abertura dos envelopes.

7.2. A Proposta de Preços deverá - “obrigatoriamente” - sob pena de desclassificação, ser acompanhada da
Planilha Orçamentária dos Serviços a serem executados, de acordo com o Anexo II deste Ato
Convocatório.

I. Na planilha deverá ser incluindo todas as despesas inerentes aos serviços, indicando os preços
unitários, para todos os serviços relacionados, os subtotais e preço total.

II. É obrigatória a apresentação de preço para todos os serviços relacionados na Planilha
Orçamentária (Anexo II deste Ato Convocatório) em conformidade com os arts. 6º, inciso IX, alínea
“f” e 7º, § 2º, inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93, não podendo nenhum item da mesma
apresentar preço 0 (zero).

III. Na Planilha Orçamentária, o somatório do produto do valor do investimento (inalterado) pelos
quantitativos em percentual, deverá constituir o preço proposto.

IV. No resultado dos produtos obtidos pela multiplicação do valor do investimento inalterado pelas
respectivas quantidades, se houver centavos, os mesmos serão mantidos sem aproximação.

V. Erro no preenchimento da planilha não constitui motivo suficiente para a desclassificação da
proposta, quando a planilha puder ser ajustada sem a necessidade de majoração do preço
ofertado.

VI. As planilhas apresentadas serão examinadas para aferição quanto à exequibilidade da proposta
ofertada, podendo ser ajustada, se possível, para refletir corretamente os custos envolvidos na
contratação.
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VII. A Comissão Permanente de Licitação poderá solicitar a correção e/ou ajuste nas planilhas
apresentadas, para que possam refletir corretamente os custos envolvidos na contratação, para
fins de análise quanto à aceitabilidade do preço global ofertado.

VIII. Caso a licitante não efetue a correção no prazo estabelecido, a Comissão Permanente de
Licitação poderá, a seu critério, desclassificar a proposta nas quais se verifique que qualquer um
dos custos unitários supera o correspondente custo unitário de referência fixado pela
Administração.

7.3. Somente serão aceitos os documentos acondicionados no Envelope nº 03, não sendo admitido o
recebimento pela Comissão Permanente de Licitação, de qualquer outro documento, nem permitido à
licitante fazer qualquer adendo aos entregues à Comissão.

8. DA ABERTURA E JULGAMENTO DA DOCUMENTAÇÃO
8.1. A Comissão efetuará o recebimento no dia, hora e local previstos no preâmbulo do Ato Convocatório,

de uma só vez, dos envelopes fechados, separadamente, preenchidos observado-se os procedimentos
constantes no presente Ato Convocatório.

8.1.1. Na abertura da sessão de julgamento do certame, a Comissão Permanente de Licitação comunicará
aos presentes quais licitantes poderão se valer dos benefícios dos artigos 42 a 45 da Lei
Complementar nº 123/06, regulamentados pela Lei Complementar Municipal nº 331/17 e alterações, na
qualidade de Microempresa e Empresas de Pequeno Porte, se for o caso, e decidirá motivadamente
quanto à qualificação das mesmas.

8.1.2. O julgamento da habilitação consistirá na verificação do atendimento às exigências deste Ato
Convocatório e seus anexos, cabendo à Comissão Permanente de Licitação inabilitar, sumariamente,
qualquer licitante que não apresente a documentação exigida ou a apresente fora do seu prazo de
validade ou com vícios insanáveis ou defeitos que impossibilitem seu entendimento ou não atendam
satisfatoriamente as condições deste Ato Convocatório.

8.1.3. A Comissão Permanente de Licitação se reserva no direito de exigir em qualquer época ou
oportunidade, nos termos da exigência deste Ato Convocatório e seus anexos, a exibição de
documentos ou prestação de informações complementares que julgar necessários ao perfeito
esclarecimento e da veracidade das declarações apresentadas, além de proceder verificações, na
forma da lei

8.1.4. Havendo a inabilitação de qualquer das licitantes, salvo se houver renúncia do direito de recorrer pelos
interessados, o processo será suspenso, pelo prazo necessário para recebimento e julgamento de
eventuais recursos interpostos, ocasião em que os envelopes contendo as propostas permanecerão
em posse da Comissão Permanente de Licitação devidamente lacrados e rubricados por todas as
representantes presentes, lavrando-se ata circunstanciada da reunião, que será assinada por todas as
licitantes presentes e pelos membros da Comissão.

8.1.5. A existência de restrição ou a não apresentação dos documentos relativamente à regularidade fiscal e
trabalhista não impede que a licitante qualificada como Microempresa e Empresa de Pequeno Porte
seja declarada vencedora, uma vez que atenda a todas as demais exigência do Ato Convocatório.

8.1.6. A inabilitação da licitante importa preclusão do seu direito de participar das fases subsequentes.
8.1.7. Após a fase de habilitação, não cabe desistência das propostas de preços, salvo por motivo justo

decorrente de fato superveniente e aceito pela Comissão.
8.1.8. A fim de verificar as condições de habilitação das licitantes, bem como eventual descumprimento das

condições de participação previstas no item “3.” deste Ato Convocatório, a Comissão Permanente de
Licitação poderá consultar sítios oficiais de órgãos e entidades emissores de certidões, em especial os
seguintes:
 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas - Ceis, por meio de acesso ao Portal da

Transparência;
 Cadastro Nacional de Condenações Civis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade,

supervisionado pelo Conselho Nacional de Justiça–CNJ, no endereço eletrônico
“http://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php”;

 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União – TCU;

 Portal da Transparência do Governo Federal, no endereço eletrônico
“http://www.portaldatransparencia.gov.br”, para verificar o faturamento máximo permitido, condição
para esse benefício da “MPE”, conforme art. 3º da Lei Complementar Federal n° 123/06;

http://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php
http://www.portaldatransparencia.gov.br/
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8.1.9.1. A consulta aos cadastros constitui meio legal de prova e serão realizadas em nome da licitante e
também de eventual matriz ou filial e de seu sócio majoritário, por força do art. 12 da Lei nº 8.429/92,
que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa
jurídica da qual seja sócio majoritário.

8.1.9.2. Constatada a existência de sanção, a Comissão Permanente de Licitação considerará a licitante
inabilitada, por falta de condição de participação.

8.1.9. Promulgado o resultado final da fase de habilitação, a Comissão procederá a abertura do Envelope nº
03 - “PROPOSTA”, apenas das licitantes habilitadas, desde que todos os presentes desistam
expressamente da interposição de recursos, ou após o decurso do prazo recursal.

9. DA CLASSIFICAÇÃO E JULGAMENTO FINAL DAS PROPOSTAS
9.1. O julgamento do mérito será efetuado de conformidade com o que dispõe os artigos 44 e 45 da Lei

Federal nº 8.666/93, tendo como tipo o “menor preço” e adotará como critério de julgamento o valor
global da proposta.

9.2. Não se considerará qualquer oferta ou vantagem não prevista neste instrumento, bem como proposta
alternativa, nem preço ou vantagem baseado nas ofertas das demais licitantes.

9.3. Havendo empate entre duas ou mais propostas, o desempate far-se-á por sorteio, em ato público, em
horário e local a serem definidos pela Comissão Permanente de Licitação, para qual todas as licitantes
serão convocadas, conforme dispõe o § 2° do art. 45 da Lei Federal nº 8.666/93. A ausência de
qualquer das licitantes ao ato público, desde que devidamente convocados, não prejudicará e nem
invalidará o sorteio.

9.4. As propostas admitidas serão classificadas, atribuindo-se o primeiro lugar a que oferecer o menor
preço global, posicionando-se as demais na sequencia dos valores finais.

9.5. Será desclassificada a proposta que:
I. Não estiver em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Ato Convocatório e seus

anexos;
II. Contiver vícios ou ilegalidades, for omissa ou apresentar irregularidades ou defeitos capazes de

dificultar o julgamento;
III. Não apresentar as especificações técnicas exigidas no Ato Convocatório ou anexos do Ato

Convocatório;
IV. Contiver oferta de vantagem não prevista neste Ato Convocatório, inclusive financiamentos

subsidiados ou a fundo perdido, ou apresentar preço ou vantagem baseada nas ofertas dos
demais licitantes;

V. Apresente valor global superior ao limite estabelecido pela Administração Municipal para o
presente procedimento, ou com preços manifestamente inexequíveis, na forma do inciso II do art.
48 da Lei Federal nº 8.666/93.

9.6. A Comissão Permanente de Licitação deverá contar com o assessoramento técnico de servidor da
Secretaria Municipal de Obras Públicas, na orientação de sua decisão.

9.7. Não serão levadas em consideração vantagens não previstas neste Ato Convocatório, nem ofertas de
redução sobre a proposta que melhor atenda aos interesses da Administração Pública.

9.8. A omissão de qualquer despesa necessária à perfeita execução do objeto será interpretada como já
incluída no preço, não podendo a licitante pleitear acréscimos após a abertura das propostas.

9.9. As propostas deverão apresentar preços correntes de mercado, conforme estabelece o inciso IV do art.
43 da Lei Federal nº 8.666/93.

9.10. Constatado que a licitante detentora da melhor proposta atende às exigências convocatórias, será
declarada vencedora.

9.11. A Comissão de Licitação divulgará o resultado do julgamento do certame, através de publicação na
Imprensa Oficial.

9.12. Em caso de inabilitação de todas as licitantes ou de desclassificação de todas as propostas, a
Comissão Permanente de Licitação poderá lhes abrir prazo de 3 (três) dias úteis para que apresentem
nova documentação ou nova proposta, escoimadas das falhas e dos vícios que continham, utilizando a
prerrogativa prevista no §3˚ do art. 48 da Lei Federal nº 8.666/93.
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9.13. É vedada a utilização de qualquer elemento, critério ou fator sigiloso ou reservado que possa, ainda
que indiretamente, elidir os princípios que regem o procedimento licitatório, conforme estabelece a
legislação pertinente.

9.14. A decisão da Comissão Permanente de Licitação somente será considerada definitiva, após a
homologação e adjudicação pela instância superior.

9.15. Fica expressamente estipulado que, a critério exclusivo da Comissão Permanente de Licitação, simples
irregularidade formal, que evidencie lapso ou desatenção, que não altere nem afete o conteúdo e a
legitimidade dos documentos apresentados e que não cause prejuízos aos concorrentes e ao Município
de Dourados-MS, será considerada irrelevante, não podendo ensejar a inabilitação e/ou
desclassificação das proponentes.

9.16. É facultada à Comissão Permanente de Licitação, em qualquer fase da licitação, a promoção de
diligência a esclarecer ou a complementar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de
documento ou informação que deveria constar originariamente da proposta. (§ 3º do art. 43 da Lei
Federal nº 8.666/93).

10. DOS RECURSOS
10.1. A interposição de recurso referente à habilitação ou inabilitação de licitantes e julgamento das

propostas observará o disposto no art. 109, §§ 4º e 6º, da Lei Federal nº 8.666/93.

10.2. Após cada fase da licitação, os autos do processo ficarão com vista franqueada aos interessados, pelo
prazo previsto para a interposição de recursos.

10.3. O recurso deverá estar devidamente fundamentado e instruído, devendo ser protocolado no
Departamento de Licitação do Município de Dourados, no endereço constante do preâmbulo deste Ato
Convocatório, devendo ser juntado o instrumento de procuração ou Contrato Social, em original ou
fotocópia autenticada, aptos a demonstrarem que o signatário das peças detém poderes para
representar a licitante, devendo observar os seguintes requisitos:

I. Serem impressos por qualquer processo eletrônico e devidamente fundamentados;

II. Serem assinados pelo representante legal da recorrente ou por procurador devidamente habilitado.

10.4. Interposto recurso, o mesmo será comunicado às demais licitantes, que poderão impugná-lo no prazo
de 05 (cinco) dias úteis. Os recursos e contrarrazões deverão ser dirigidos à autoridade superior, por
intermédio do Presidente da Comissão Permanente de Licitação, o qual poderá reconsiderar sua
decisão, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, ou, nesse mesmo prazo, fazê-lo subir, devidamente
informado, devendo, neste caso, a decisão ser proferida dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis,
contado do recebimento do recurso, sob pena de responsabilidade.

10.5. Os recursos tempestivamente interpostos através de “fac-símile”, “e-mail” ou via correios, deverão ser
validados com os originais em até 05 (cinco) dias.

10.6. Não será conhecido o recurso cuja petição tenha sido apresentada fora do prazo e/ou subscrita por
procurador não habilitado legalmente no processo para responder pela licitante.

10.7. É vedado a qualquer licitante tentar impedir o curso normal desta licitação mediante a utilização de
recursos ou de meios meramente protelatórios, sujeitando-se o autor às sanções legais e
administrativas aplicáveis, nos termos da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.

10.8. A licitante que injustificadamente e infundadamente se insurgir contra a decisão da Comissão
Permanente de Licitação ou autoridade superior, quer por meio de interposição de recurso
administrativo ou ação judicial fica, desde logo, ciente que, caso o seu pedido seja indeferido, poderá
ser acionada judicialmente para reparar danos causados ao Município de Dourados-MS em razão de
sua ação procrastinatória.

11. DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO
11.1. Transcorrido o prazo recursal previsto em lei ou havendo desistência expressa das licitantes, o

processo licitatório será encaminhado à autoridade competente para fins de deliberação quanto à
homologação do certame e a adjudicação de seu objeto a licitante vencedora.

11.2. A autoridade superior se reserva no direito de não homologar ou revogar o presente processo, por
razões de interesse público decorrente de fato superveniente devidamente comprovado e mediante
fundamentação escrita, sem que em decorrência desta medida tenham os participantes o direito à
indenização, compensação ou reclamação de qualquer natureza.
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12. DAS CONDIÇÕES DE CONTRATAÇÃO
12.1. Após a homologação da licitação, em sendo realizada a contratação, será firmado Termo de Contrato

ou emitido instrumento equivalente.
12.2. Fica estabelecido o prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da convocação da Prefeitura

Municipal de Dourados-MS, para que a licitante vencedora compareça no local indicado, de modo que
seja formalizado do Contrato.

12.2.1. O prazo estabelecido no subitem acima poderá ser prorrogado quando solicitado pela licitante
vencedora, desde que ocorra motivo justificado e aceito pelo Município de Dourados-MS.

12.3. Por ocasião da assinatura do Termo de Contrato, será exigido da licitante vencedora a apresentação
dos comprovantes de regularidade do FGTS, Certidão Negativa de Quitação de Tributos da União, do
Estado, do Município e a Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, todas dentro de seus prazos de
validade.

12.4. Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão, a Administração poderá encaminhar
o Contrato para a assinatura da adjudicatária, via correspondência eletrônica, para, se de acordo,
assinar e posteriormente retorná-los à Prefeitura para assinatura e publicação.
I. O encaminhamento à Prefeitura Municipal de Dourados-MS será via Correios (ECT), mediante

Aviso de Recebimento (AR), no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis;
II. A assinatura do Contrato deverá ter firma reconhecida no Cartório Extrajudicial;
III. Caso a licitante vencedora opte por assinar digitalmente o Contrato anexado, deve-se juntar o

Relatório do Verificador de Conformidade do Padrão de Assinatura Digital ICP-Brasil, obtido
gratuitamente junto ao ITI - Instituto Nacional de Tecnologia da Informação através do
seguinte link: “https://verificador.iti.gov.br/verifier-2.6.1/”.

IV. No caso de encaminhamento do Contrato mediante via Correios (ECT), deverão ser anexado
todos os documentos exigidos no subitem “12.3.” do Ato Convocatório.

12.5. É facultado ao Município de Dourados-MS, quando a licitante vencedora não assinar o Contrato no
prazo e condições estabelecidas, convocar as licitantes remanescentes, na ordem de classificação,
para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições propostas pela 1ª (primeira) classificada, inclusive
quanto aos preços, ou revogar a licitação, independentemente da aplicação das sanções previstas no
art. 81 da Lei Federal nº 8.666/93.

12.6. Decorridos 60 (sessenta) dias da data da entrega dos envelopes de propostas, sem convocação para
contratação, ficam as licitantes liberadas dos compromissos assumidos pela sua participação na
licitação de que trata este Ato Convocatório, salvo se ratificadas as condições propostas até o
vencimento desse prazo, por igual período.

12.7. Se, por motivo de força maior, a contratação não puder ocorrer dentro do período de validade da
proposta, e caso persista o interesse da Prefeitura Municipal de Dourados-MS, esta poderá solicitar
prorrogação geral da validade acima referida, por igual prazo, no máximo.

13. DO TERMO DE CONTRATO
13.1. As obrigações decorrentes da presente licitação serão formalizadas por Termo de Contrato celebrado

entre o Município de Dourados-MS, representado pelo Secretário Municipal de Obras Públicas e a
licitante vencedora.

13.2. Farão parte integrante do Contrato, independentemente de transcrição, todos os elementos
apresentados pela licitante vencedora, que tenham servido de base à licitação, os termos da Lei
Federal nº 8.666/93, bem como as condições estabelecidas neste Ato Convocatório e seus anexos.

13.3. A execução do Contrato, bem como os casos nele omissos, regular-se-ão pelas cláusulas contratuais e
pelos preceitos de direito público, aplicando-se-lhes supletivamente, os princípios de Teoria Geral dos
Contratos e as disposições de direito privado, na forma do artigo 54 da Lei Federal nº 8.666/93
combinado com o Inciso XII, do artigo 55, do mesmo diploma legal.

13.4. As empresas interessadas em participar das licitações públicas, ou que já possuam contrato de
fornecimento com o Município de Dourados deverão adotar a Nota Fiscal Eletrônica - NF-e, conforme
estabelecido no protocolo ICMS 42/09 e suas alterações.

13.5. Os termos do instrumento de contratação vincular-se-ão estritamente às disposições deste Ato
Convocatório e às condições da proposta da licitante vencedora.

https://verificador.iti.gov.br/verifier-2.6.1/
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13.6. O presente Ato Convocatório e seus anexos, bem como a proposta de preços da empresa adjudicatária,
farão parte integrante do contrato a ser firmado, independentemente de transcrição.

13.7. A execução do Contrato será acompanhada e fiscalizada por servidor representante do órgão
requisitante, designado pela Administração, nos termos do art. 67 da Lei Federal nº 8.666/93.

13.8. Poderá a autoridade competente, até a assinatura do Contrato, excluir licitante, motivadamente, se tiver
ciência de fato ou circunstância, anterior ou posterior ao julgamento da licitação, que revele
inidoneidade ou falta de capacidade técnica ou financeira.

13.9. A licitante vencedora ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou
supressões que se fizerem necessárias, nos termos do art. 65, inciso II, § 1°, da Lei Federal nº
8.666/93.

13.10. Fica expressamente proibida a cessão e a subcontratação total do objeto desta licitação, bem como, a
associação com outrem, a fusão, cisão ou incorporação, sem a anuência do Contratante.

14. DAS PENALIDADES
14.1. Comete infração administrativa nos termos da Lei Federal nº 8.666/93, a licitante que:

I. Não assinar o Termo de Contrato, quando convocado dentro do prazo de validade da proposta;
II. Apresentar documentação falsa;
III. Deixar de entregar os documentos exigidos no certame;
IV. Ensejar o retardamento da execução do objeto;
V. Não mantiver a proposta;
VI. Cometer fraude fiscal;
VII. Comportar-se de modo inidôneo.

a. Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a declaração falsa quanto às condições
de participação, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre os licitantes, em
qualquer momento da licitação, mesmo após o encerramento da fase de lances

14.2. A licitante que cometer qualquer das infrações acima discriminadas ficará sujeita, sem prejuízo da
responsabilidade civil e criminal, às seguintes penalidades a juízo do Departamento de Licitação, no
que lhe couber:
I. Advertência, por escrito;
II. Multa de 10%, sobre o valor global da proposta;
III. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a

Administração Pública por prazo de até 02 (dois) anos, nos termos do inciso III do art. 87 da Lei
Federal nº 8.666/93 e alterações;

IV. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, conforme inciso
IV do art. 87 da Lei Federal nº 8.666/93 e alterações.

14.3. As sanções previstas nos incisos anteriores poderão ser aplicadas cumulativamente.

14.4. A licitante que, por meios dolosos, praticar atos ilegais visando frustrar os objetivos da licitação, retirar
sua proposta comercial, ou, ainda, demonstrar não possuir idoneidade para contratar com o Município
de Dourados-MS, poderá ser suspensa de participar de licitações e contratações com a Administração
Pública por prazo de até 02 (dois) anos.

14.5. A licitante que oferecer recurso ou impugnação meramente procrastinatórios contra atos e decisões da
Comissão Permanente de Licitação ou da autoridade superior, seja por meio de recurso administrativo
ou de ação judicial, fica, desde logo, ciente que, em caso de indeferimento do pedido, poderá ser
acionada judicialmente para reparar os eventuais danos causados ao Município de Dourados-MS.

14.6. Incorrerá nas penas e crimes pertinentes todo aquele que, imbuído de má-fé, frustrar ou fraudar o
caráter competitivo e legal das licitações.

14.7. Nenhuma sanção será aplicada sem o devido processo administrativo, que prevê defesa prévia do
interessado e recurso nos prazos definidos em lei, sendo-lhe franqueada vista ao processo.

14.8. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta
do infrator, o caráter educativo da pena, bem como, o dano causado à Administração, observando o
princípio da proporcionalidade.
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15. DAS CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO E DO PAGAMENTO
15.1. A forma pela qual deverão ser executados os serviços e demais informações encontram-se descritas

no Termo de Referência (Anexo III), que faz parte integrante deste Ato Convocatório, independente de
transcrição.

15.2. Os critérios de recebimento e aceitação do objeto e de fiscalização, bem como do pagamento, estão
previstos na Minuta do Contrato, na forma do Anexo V deste Ato Convocatório.

16. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
16.1. As despesas correrão por conta da seguinte dotação orçamentária.

08.00. – Secretaria Municipal de Obras Públicas
08.01. – Secretaria Municipal de Obras Públicas
15.451.113. – Programa de Desenvolvimento da Infraestrutura
1114. – Implantação, Execução, Recuperação e Melhoria da Malha Viária Municipal
44.90.51. – Obras e Instalações

16.2. O Município de Dourados-MS se reserva no direito de, a seu critério, utilizar ou não a totalidade da
verba prevista.

16.3. As despesas efetuadas no próximo exercício correrão por conta do respectivo orçamento da mesma
programação financeira.

16.4. O valor estimado da contratação consta na Planilha Orçamentária de Serviços (Anexo II dom Ato
Convocatório).

17. DAS OBRIGAÇÕES, SANÇÕES E RESCISÃO CONTRATUAL
17.1. Todas as obrigações das partes, sanções e condições de rescisão contratual, estão dispostas na

Minuta do Contrato na forma do Anexo V deste Ato Convocatório

18. DAS CONSULTAS E DA IMPUGNAÇÃO AO ATO CONVOCATÓRIO
18.1. Os pedidos de esclarecimentos sobre este Ato Convocatório e seus anexos somente serão prestados

quando solicitados por escrito e protocolado no Departamento de Licitação, no endereço citado no
preâmbulo deste Ato Convocatório, no prazo de até 02 (dois) dias úteis antes da data do julgamento,
sob pena de decadência, devendo neste caso ser observado, subsidiariamente, a Lei Federal nº
8.666/93, artigo 41 e seus parágrafos.

18.1.1. No caso de ausência da solicitação pressupõe-se que os elementos fornecidos são suficientemente
claros e precisos para permitir a apresentação da Proposta de Preços e dos documentos de habilitação,
não cabendo, portanto, as licitantes, direito de qualquer reclamação posterior.

18.2. Aos termos do presente Ato Convocatório caberá impugnação, nos termos do artigo 41 da Lei Federal
nº 8.666/93.

I. Por qualquer cidadão, se protocolar o pedido até 05 (cinco) dias úteis antes da data fixada para a
abertura dos envelopes de habilitação;

II. Pela licitante, até o segundo dia útil que anteceder a abertura dos envelopes de habilitação.

18.3. O pedido de impugnação deverá ser manifestado por escrito, dirigido à Comissão Permanente de
Licitação e protocolado no Departamento de Licitação, localizado no endereço indicado no preâmbulo
deste Ato Convocatório e no "Aviso de Licitação".

18.4. A impugnação feita tempestivamente pela licitante não a impedirá de participar do processo licitatório
até o trânsito em julgado da decisão a ela pertinente.

18.5. Não serão aceitos os pedidos de esclarecimentos ou impugnação, interpostos via “fac-símile”, por meio
eletrônico ou após o decurso do prazo legal.

18.6. As impugnações e esclarecimentos tempestivamente interpostos através de “fac-símile”, e-mail ou via
correios, deverão ser validados com os originais em até 5 (cinco) dias.
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18.7. Quaisquer documentos enviados via correio terão sua tempestividade analisada considerando a data
de sua postagem.

18.8. Se o acolhimento do pedido de impugnação resultar a necessidade de modificação do Ato
Convocatório, a alteração será divulgada pela mesma forma que se deu o texto original e nova data
será designada para a realização do certame, exceto quando, inquestionavelmente, a modificação não
alterar a formulação das propostas.

18.9. As respostas às consultas ou qualquer modificação introduzida no Ato Convocatório, estarão
disponíveis em forma de ADENDOS, podendo ser consultados no quadro de Avisos do Departamento
de Licitação, ou obtidos através de “download” no sítio oficial do Município de Dourados
“http://www.dourados.ms.gov.br/index.php/categoria/licitacao”, assim como, as informações quanto ao
adiamento, marcação de nova sessão ou reabertura de prazo do certame, se for o caso.

18.10. O envio da proposta sem que tenha sido tempestivamente impugnado o presente Ato Convocatório,
implicará na plena aceitação das condições nele estabelecidas, por parte dos interessados.

18.11. A apresentação da proposta juntamente com toda sua documentação acessória, será evidência de que
a licitante examinou completamente todos os detalhes e especificações do certame e obteve
informações sobre pontos porventura duvidosos e implicará, por si só, na aceitação tácita de todas as
cláusulas e termos da Lei Federal nº 8.666/93, demais normas complementares e todas as regras e
condições deste Ato Convocatório e seus anexos, não sendo cabíveis nem pertinentes quaisquer
alegações posteriores de não entendimento das mesmas, em qualquer fase do processo licitatório ou
da execução contratual.

19. DO ADIAMENTO, ALTERAÇÃO, ANULAÇÃO OU REVOGAÇÃO
19.1. A autoridade competente, por razões de ordem técnica, financeira ou administrativa e sem que caiba as

licitantes qualquer tipo de reclamação ou indenização, a seu critério poderá:
I. Alterar as condições da presente licitação, a qualquer tempo, no todo ou em parte, ou adiar a data

da sessão de julgamento do certame, de acordo com sua conveniência, dando ciência aos
interessados deste na forma da legislação vigente, fixando novo prazo e publicando, se for o caso;

II. Anular a presente licitação, a qualquer tempo, por ilegalidade, de ofício ou por provocação de
qualquer pessoa;

III. Revogar a presente licitação por considerá-la inoportuna ou inconveniente ao interesse público
diante de fato superveniente, devidamente comprovado pertinente e suficiente, mediante ato
escrito e fundamentado.

19.2. A anulação do procedimento licitatório por motivo de ilegalidade não gera obrigação de indenizar
ressalvando o disposto no Parágrafo Único do artigo 59 da Lei Federal nº 8.666/93.

19.3. No caso de desfazimento do processo licitatório fica assegurado a ampla defesa e o contraditório.

20. DO PERÍODO DE PANDEMIA
20.1. Considerando a situação de pandemia em relação ao COVID-19 (novo coronavírus), recomenda-se o

uso de máscaras para a participação das sessões públicas na forma presencial, devendo cada
representante trazer sua própria máscara.

21. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
21.1. A Lei Federal nº 8.666/93, com suas alterações, regerá as hipóteses não previstas neste Ato

Convocatório.

21.2. As normas e regramentos que disciplinam a presente licitação serão sempre interpretados em favor da
ampliação da disputa entre as proponentes interessadas, desde que não comprometam o objetivo da
legislação aplicável, o interesse do Município de Dourados-MS, o princípio da isonomia, a finalidade e a
segurança da contratação.

21.3. A Comissão Permanente de Licitação poderá, no interesse do Município de Dourados-MS, relevar
excesso de formalismo nas propostas apresentadas pelas licitantes, desde que não comprometam a
lisura e o caráter competitivo da licitação.

http://www.dourados.ms.gov.br/index.php/categoria/licitacao
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21.4. A Comissão Permanente de Licitação cuidará para que a interpretação e aplicação das regras
estabelecidas neste Ato Convocatório e em seus anexos e apêndices busquem o atingimento das
finalidades da licitação, evitando-se o apego a formalismos exagerados, irrelevantes ou desarrazoados,
que não contribuam para assegurar a contratação da proposta mais vantajosa e a igualdade de
oportunidade de participação dos interessados, nos termos do art. 3º, caput, da Lei Federal nº 8.666/93.

21.5. A licitante arcará integralmente com todos os custos de preparação e apresentação de sua proposta,
independente do resultado do procedimento licitatório.

21.6. Recomenda-se aos proponentes que estejam no local marcado, com antecedência de 10 (dez) minutos
do horário previsto para abertura da sessão.

21.7. O horário para a abertura dos envelopes previsto neste Ato Convocatório poderá ser prorrogado por até
15 (quinze) minutos, a critério do Presidente da Comissão Permanente de Licitação,
independentemente de consulta às licitantes presentes.

21.8. O não comparecimento de qualquer dos participantes na reunião em que serão recebidos os envelopes
não impedirá que ela se realize, não cabendo ao ausente direito de reclamação de qualquer natureza.

21.9. Os casos omissos decorrentes da execução do objeto deste Ato Convocatório serão resolvidos, de
acordo com a legislação pertinente, por despacho fundamentado do Sr. Ordenador da Pasta.

21.10. Se houver indícios de conluio entre as licitantes ou de qualquer outro ato de má-fé, o Presidente da
Comissão Permanente de Licitação comunicará os fatos verificados ao Ministério Público, para as
providências devidas.

21.11. Não serão levadas em consideração, tanto na fase de habilitação e classificação, como na fase
posterior à adjudicação, quaisquer consultas, pleitos ou reclamações, que não tenham sido formuladas
por escrito e devidamente protocoladas ou transcritas em ata. Em hipótese alguma serão aceitos
entendimentos verbais entre as partes.

21.12. Os atos públicos poderão ser assistidos por qualquer pessoa, mas somente deles participarão
ativamente as licitantes ou representantes credenciados, não sendo permitida a intercomunicação entre
eles, nem atitudes desrespeitosas ou que causem tumultos e perturbem o bom andamento dos
trabalhos.

21.13. A licitante ao participar do presente certame deverá atentar a observância dos preceitos legais e
regulamentares em vigor e a responsabilidade pela fidelidade e legitimidade das informações prestadas
e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação.

21.14. O Município de Dourados-MS não se responsabilizará por envelopes que, enviados por via postal, não
chegarem até o local, data e horário preestabelecidos no preâmbulo desta Concorrência.

21.15. Os termos dispostos neste Ato Convocatório, as cláusulas e condições contratuais e as constantes dos
demais anexos completam-se entre si, reportando um documento ao outro em caso de dúvidas ou
omissões. Dessa forma, todos os anexos integram o Ato Convocatório, como se nele transcrito fosse
valendo suas condições e estipulações como normas para o procedimento e para a execução do objeto
contratual.

21.16. Os autos do processo, após o seu efetivo encerramento, permanecerão com vista franqueada aos
eventuais interessados.

21.17. A falsidade de qualquer documento apresentado ou a inverdade das informações nele contidas
implicará na imediata desclassificação da licitante que o tiver apresentado, ou, caso tenha sido o
vencedor, na rescisão do Contrato ou da Ordem de Serviços, sem prejuízo das demais sanções
cabíveis.

21.18. Todo o prazo estabelecido neste Ato Convocatório, salvo os expressos em contrário, será contado em
dias consecutivos, excluído o dia de início e incluído o dia do vencimento. Só se iniciam e vencem os
prazos, em dias de expediente na Prefeitura Municipal de Dourados-MS.

21.19. No ato de recebimento do Ato Convocatório, a licitante deverá examinar cuidadosamente todas as
instruções, condições, exigências, legislação pertinentes, normas e especificações citados neste Ato
Convocatório e em seus anexos, não sendo admitidas reclamações posteriores sobre a falta de folhas
ou anexos, assim como as participantes deverão ter pleno conhecimento dos termos deste Ato
Convocatório e das condições gerais e particulares do objeto da licitação, não podendo invocar
nenhum desconhecimento como elemento de impedimento da correta formulação da proposta, ou
integral cumprimento do Contrato originário da presente licitação.

21.20. O juízo da cidade de Dourados-MS tem jurisdição e competência sobre qualquer controvérsia
resultante desta licitação, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
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21.21. Constituem como parte integrante e complementar deste Ato Convocatório os elementos a seguir
relacionados:

Anexo I – Modelo Sugerido de Proposta de Preços
Anexo II – Planilha Orçamentária
Anexo III – Termo de Referência
Anexo IV – Modelos Sugeridos de Formulários
Anexo V – Minuta de Contrato

21.21.1. Os modelos sugeridos foram inseridos com o intuito de padronizar as informações apresentadas,
facilitar os trabalhos de análise e julgamento pela Comissão Permanente de Licitação e evitar que as
licitantes sejam inabilitadas ou desclassificadas em razão de falhas ou insuficiência nas informações
indicadas. Caso sejam apresentados documentos em formatação diversa, estes deverão contemplar as
informações mínimas necessárias à comprovação das exigências para efeitos de habilitação das
licitantes.

21.21.2. Os formulários solicitados no Ato Convocatório, que não tiverem modelo definido, deverão ser
elaborados em formato livre seguindo as mesmas instruções gerais acima.

21.22. No ato de recebimento do Ato Convocatório, a licitante deverá examinar cuidadosamente todas as
instruções, condições, exigências, legislação pertinentes, normas e especificações citados neste Ato
Convocatório e em seus anexos, não sendo admitidas reclamações posteriores sobre a falta de folhas
ou anexos, assim como as participantes deverão ter pleno conhecimento dos termos deste Ato
Convocatório e das condições gerais e particulares do objeto da licitação, não podendo invocar
nenhum desconhecimento como elemento de impedimento da correta formulação da proposta, ou
integral cumprimento do Contrato originário da presente licitação.

Dourados-MS, 25 de agosto de 2021.

Vander Soares Matoso
Secretário Municipal de Administração



ANEXO I
PROPOSTA DE PREÇOS

MODALIDADE
CONVITE

NÚMERO
1/2021

TIPO
MENOR PREÇO - GLOBAL

FOLHA
01

Proponente (Razão Social):

Endereço: Processo nº 172/2021

Cidade: UF: Telefone/Fax: Data da Entrega:

Banco: Agência: Conta: Validade da Proposta:

ITEM ESPECIFICAÇÃO UNID. QTDE. MARCA/MODELO PREÇO UNIT. PREÇO TOTAL

1

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA
PARA A ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS DE
INFRAESTRUTURA PARA A IMPLANTAÇÃO DE OBRAS DE
DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS E PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA
NA RUA NINA GOMES DA SILVA - MS-247 (PARTE) E
INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÃO DE EMISSÁRIO ATÉ O CORPO
FLUVIAL ATRAVÉS DA RODOVIA MS - 247, NO DISTRITO DE
MACAÚBA, MUNICÍPIO DE DOURADOS/MS, EM ATENDIMENTO
AO CONVÊNIO 904139/2020/SUDECO.

SERVIÇO 1

Valor Total Global:
Valor Total Global por Extenso:

 Por intermédio de nosso representante legal, o(a) Sr.(a) ___________________________________________________ infra-assinado, portador(a) da
Carteira de Identidade nº ____________________ e do CPF nº ___________________, apresentamos a presente proposta de preços, sendo que, até
que o Contrato seja assinado, esta proposta constituirá um compromisso de nossa parte, observado as condições do edital.

 Declaramos que nosso preço ofertado contempla todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais, taxas,
fretes, seguros e quaisquer outros que incidam na contratação do objeto.

Dourados-MS, __ de ____________ de 2021. Assinatura do Responsável e Carimbo

Carimbo padronizado do CNPJ Inscrição Estadual
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CONVITE
ANEXO IV DO ATO CONVOCATÓRIO Nº 1 /2021
MODELO “A” - DECLARAÇÃO DE DADOS DA LICITANTE

Proponente (Razão Social):

Inscrição no CNPJ/MF: Inscrição Estadual:

Endereço:

Cidade/Estado:

Telefone/ Fax:

Nome do Representante Legal da Licitante: Cargo:

Carteira de Identidade: CPF:

Convite:

Ato Convocatório nº ______/2021

Processo:

nº ___/2021

DECLARAÇÃO – ENDEREÇO ELETRÔNICO

Declaro(amos), para fins de atendimento às exigências constantes dos dispositivos do Ato

Convocatório, que toda correspondência eletrônica dirigida a nossa empresa deverá sê-lo feito ao

endereço _____@________.______.

Declaramos que receberemos toda e qualquer informação/notificação/convocação decorrentes da

licitação e consequente contratação através do endereço supracitado e que estamos cientes da

validade das notificações e comunicações enviadas pela Prefeitura Municipal de Dourados-MS ao

endereço, caso ocorra alteração do endereço eletrônico e não informemos formalmente a sua eventual

alteração.

Local/Data: Assinatura do Representante Legal da Licitante:
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MODELO “B” - DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE

Proponente (Razão Social):

Inscrição no CNPJ/MF: Inscrição Estadual:

Endereço:

Cidade/Estado:

Telefone/ Fax:

Nome do Representante Legal da Licitante: Cargo:

Carteira de Identidade: CPF:

Convite:

Ato Convocatório nº ______/2021

Processo:

nº ___/2021

DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE

Declaro(amos), sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da lei, para fins de habilitação

na presente licitação, que disponibilizaremos por ocasião da futura contratação, toda a infraestrutura

(instalações, aparelhamento, corpo técnico, softwares, bem como quaisquer outros recursos)

considerada essencial para a execução contratual.

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente.

Local/Data: Assinatura do Representante Legal da Licitante:
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MODELO “C” - DECLARAÇÃO DE INDICAÇÃO DE RESPONSÁVEL TÉCNICO

Proponente (Razão Social):

Inscrição no CNPJ/MF: Inscrição Estadual:

Endereço:

Cidade/Estado:

Telefone/ Fax:

Nome do Representante Legal da Licitante: Cargo:

Carteira de Identidade: CPF:

Convite:

Ato Convocatório nº ______/2021

Processo:

nº ___/2021

DECLARAÇÃO DE INDICAÇÃO E ANUÊNCIA DE RESPONSÁVEL TÉCNICO

Para fins de atendimento às exigências constantes dos dispositivos editalícios, declaro(amos)
expressamente, sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da lei, que o Responsável
Técnico para a execução da obra/serviços objeto da presente licitação, em todas as fases do
procedimento licitatório e execução contratual é o profissional abaixo assinado, conforme anuência do
mesmo.

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente.

Eu abaixo assinado, [inserir nome do responsável técnico], residente e domiciliado à [inserir endereço
completo], Engenheiro Civil, RG [inserir número e órgão expedidor/unidade da federação], CPF [inserir
número] CREA [inserir número no respectivo Conselho Regional da Categoria Profissional], declaro
que tenho pleno conhecimento do objeto da presente licitação, autorizo e aceito o exercício da função
de Responsável Técnico no acompanhamento e execução dos serviços/obra.

___________________________________________

(a) Responsável Técnico da Empresa

Local/Data: Assinatura do Representante Legal da Licitante:
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MODELO “D” - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS SUPERVENIENTES

Proponente (Razão Social):

Inscrição no CNPJ/MF: Inscrição Estadual:

Endereço:

Cidade/Estado:

Telefone/ Fax:

Nome do Representante Legal da Licitante: Cargo:

Carteira de Identidade: CPF:

Convite:

Ato Convocatório nº ______/2021

Processo:

nº ___/2021

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS SUPERVENIENTES

Declaro(amos), sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da lei, para fins de habilitação

na presente licitação, a inexistência de superveniência de fato impeditivo da habilitação, nos termos

do Artigo 32, parágrafo 2º da Lei Federal nº 8.666/93 e que não foi declarada inidônea por qualquer

órgão da Administração Pública, em qualquer de suas esferas, Federal, Estadual, Municipal e no

Distrito Federal, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente.

Local/Data: Assinatura do Representante Legal da Licitante:



- 5 -

MODELO “E” - DECLARAÇÃO DE NÃO EMPREGO DE MENORES

Proponente (Razão Social):

Inscrição no CNPJ/MF: Inscrição Estadual:

Endereço:

Cidade/Estado:

Telefone/ Fax:

Nome do Representante Legal da Licitante: Cargo:

Carteira de Identidade: CPF:

Convite:

Ato Convocatório nº ______/2021

Processo:

nº ___/2021

DECLARAÇÃO

Declaro(amos), sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da lei, para fins de habilitação

na presente licitação, que, em rigorosa observância ao disposto no artigo 7 º , inciso XXXIII da

Constituição Federal, não há em nosso quadro de empregados qualquer menor de dezoito anos

exercendo trabalho noturno, perigoso ou insalubre, nem, tampouco, qualquer menor de dezesseis

anos.

Declaro(amos), ainda, sob as penas da lei, que caso venhamos a empregar algum menor de dezesseis

anos, somente o faremos quando o mesmo for maior de quatorze anos e unicamente na condição de

aprendiz.

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente.

Local/Data: Assinatura do Representante Legal da Licitante:
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MODELO “F” - DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO AO INCISO III DO ART. 9 DA LEI 8.666/93

Proponente (Razão Social):

Inscrição no CNPJ/MF: Inscrição Estadual:

Endereço:

Cidade/Estado:

Telefone/ Fax:

Nome do Representante Legal da Licitante: Cargo:

Carteira de Identidade: CPF:

Convite:

Ato Convocatório nº ______/2021

Processo:

nº ___/2021

DECLARAÇÃO

Declaro(amos), sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da lei, para fins de habilitação

na presente licitação, que nenhum de nossos dirigentes, gerentes, acionistas ou detentores de mais

de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto ou controlador, responsável técnico, funcionário

ou subcontratado, é servidor ou presta serviços sob qualquer regime de contratação à Prefeitura

Municipal de Dourados.

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente.

Local/Data: Assinatura do Representante Legal da Licitante:
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MODELO “G” - DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO DAS CONDIÇÕES EDITALÍCIAS

Proponente (Razão Social):

Inscrição no CNPJ/MF: Inscrição Estadual:

Endereço:

Cidade/Estado:

Telefone/ Fax:

Nome do Representante Legal da Licitante: Cargo:

Carteira de Identidade: CPF:

Convite:

Ato Convocatório nº ______/2021

Processo:

nº ___/2021

DECLARAÇÃO

Para fins de atendimento às exigências constantes dos dispositivos editalícios, declaro(amos)
expressamente, sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da lei, que:
a. Tendo recebido todos os documentos integrante do Ato Convocatório, tomamos conhecimento de

todas as informações e das condições para o perfeito cumprimento das obrigações objeto da
licitação, assim sendo, após análise, aceitamos e nos submetemos às todas as condições
estabelecidas no Ato Convocatório acima referenciado, as disposições técnicas e a minuta
contratual;

b. Estamos de acordo com todas as condições exigidas no Ato Convocatório e seus anexos;
c. Comprometemos-nos, formalmente, a executar os serviços, de acordo com os prazos e

especificações que fazem parte deste instrumento e pelo preço e condições constantes da
proposta aceita;

d. Estamos cientes das condições da licitação, respondendo pela veracidade das informações
constantes da documentação e proposta apresentada e que forneceremos quaisquer informações
e documentações complementares solicitadas pela Comissão Permanente de Licitação;

e. Cumpre com as normas relativas à saúde e segurança no trabalho de seus empregados,
reconhecendo ser a tarefa de sua exclusiva responsabilidade, nos termos da Lei nº 6.514/77;

f. O Responsável Técnico do nosso quadro permanente de funcionários conhece as normas
vigentes no Manual de Especificações Técnicas relativas a Obras Civis da Prefeitura Municipal de
Dourados, as quais deverão ser obedecidas.

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente.

Local/Data: Assinatura do Representante Legal da Licitante:
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MODELO “H” - REQUERIMENTO PARA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO

Ao

Departamento de Licitação do Município de Dourados-MS

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], requer deferimento para participação na Carta Convite nº __/2021, e,

para tanto junta cópia autenticada do Certificado de Registro Cadastral na Central de

Fornecedores do Município de Dourados-MS, com validade até __ / __ /, classificada em

categoria compatível e pertinente com o objeto da licitação.

Dourados-MS, ___ de ________________de 2021.

(a) ________________________________________________________
Representante Legal

Carimbo padronizado do CNPJ
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CONVITE
ANEXO V DO ATO CONVOCATÓRIO Nº 1 /2021

MINUTA DE CONTRATO
CONTRATO Nº ___/2021/DL/PMD

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE DOURADOS
E A EMPRESA ___________, EM DECORRÊNCIA DA HOMOLOGAÇÃO
DA LICITAÇÃO POR CONVITE Nº ___/2021.

CONTRATANTE: 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(a) Secretário(a) Municipal de Obras
Públicas, o(a) Senhor(a) [inserir nome do titular ou substituto], portador(a) da Cédula de Identidade RG nº
[inserir número e órgão expedidor/unidade da federação] e CPF nº [inserir número], residente e domiciliado(a) à
[inserir endereço completo].

CONTRATADA: 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].

A execução ora contratada 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:
I. Ato Convocatório
II. Proposta da Contratada e seus anexos
III. Termo de Referência e Apêndices;
IV. Declarações constantes do Anexo IV.

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. 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.
As partes têm entre si justo e avençado e celebram o presente Contrato, instruído pelo Processo de Licitação
nº ___/2021 (Convite nº ___/2021), mediante as cláusulas e condições que se seguem.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
1.1. O objeto do presente instrumento refere-se à contratação de empresa especializada em engenharia

para a elaboração de projetos executivos de infraestrutura para a implantação de obras de drenagem
de águas pluviais e pavimentação asfaltica na Rua Nina Gomes da Silva/MS-247 (parte) e instalação
de tubulação de emissário até o corpo fluvial através da Rodovia MS-247, no Distrito de
Macaúba/Município de Dourados/MS.

Item Especificação Unidade Quantidade
Preço Expresso em Reais (R$)

Unitário Total

Valor Total

CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR DO CONTRATO E DO REAJUSTE
2.1. Dá-se ao presente Contrato o valor global, de R$ ______

(_________________________________________________________________).

2.2. Nos preços contratados estão computadas todas as despesas diretas e indiretas relacionadas 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.
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2.3. Caso ocorra desequilíbrio econômico financeiro, a Contratada poderá requerer formalmente ao
Contratante, via Secretaria competente, a revisão dos valores pactuados, relatando em detalhes os
fatos e anexando documentos que comprovem o alegado desequilíbrio, devendo 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 do fato até a data do adimplemento de cada parcela.

CLÁUSULA TERCEIRA – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
3.1. As despesas decorrentes da execução do objeto deste Contrato correrão a cargo da seguinte dotação

orçamentária:

08.00. – Secretaria Municipal de Obras Públicas
08.01. – Secretaria Municipal de Obras Públicas
15.451.113. – Programa de Desenvolvimento da Infraestrutura
1114. – Implantação, Execução, Recuperação e Melhoria da Malha Viária Municipal
44.90.51. – Obras e Instalações

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

CLÁUSULA QUARTA – DA VIGÊNCIA E EFICÁCIA
4.1. O presente instrumento terá vigência pelo prazo de 03 (três) meses, contados a partir da data de sua

assinatura, com eficácia após a publicação de seu extrato na Imprensa Oficial.

4.2. Este Contrato poderá ter a sua vigência prorrogada nos termos que dispõe o art. 57, caput, da Lei
Federal nº 8.666/93 com suas alterações.

4.3. A vigência poderá ultrapassar o exercício financeiro, desde que as despesas a eles referentes sejam
integralmente empenhadas até 31 de dezembro, viabilizando sua inscrição em restos a pagar com a
entrada em vigor do próximo exercício.

4.4. 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.

4.5. A prorrogação do prazo de vigência do Contrato será precedida de justificativa devidamente
fundamentada e autorização da autoridade competente, devendo ser formalizada nos autos do
processo mediante Termo Aditivo.

4.6. Toda e qualquer alteração deverá ser processada mediante celebração de Termo Aditivo, com amparo
no art. 65 da Lei Federal nº 8.666/93 e suas posteriores alterações.

CLÁUSULA QUINTA – DO REGIME DE EXECUÇÃO
5.1. O presente objeto será prestado sob a forma de execução indireta, empreitada por preço unitário,

conforme dispõe a alínea “a” do inciso VIII do art. 6º da Lei Federal nº 8.666/93 e alterações.

5.2. A Contratada obriga-se a comparecer e retirar a competente Ordem de Serviços no prazo máximo de 2
(dois) dias úteis após a intimação para tal finalidade e iniciar imediatamente a execução dos serviços
constantes deste Contrato, sob pena de rescisão contratual.

CLÁUSULA SEXTA – DA EXECUÇÃO
6.1. Os serviços serão executados conforme as especificações contratadas e dentro dos padrões

estabelecidos de acordo com as exigências da Secretaria competente, a qual ficará na obrigação de
fiscalizar o cumprimento de todos os termos do Contrato.

6.2. A execução dos serviços será realizada em conformidade com o estabelecido no “item 8” do Termo de
Referência (Anexo III do Ato Convocatório).

6.3. A execução dos serviços será realizada conforme solicitação da Secretaria Municipal de Obras
Públicas, através de requisições detalhando os serviços e locais a serem requeridos.

6.4. Para a elaboração dos projetos, deverá haver total observância das Leis, dos Decretos, das Portarias,
das Normas (federais, estaduais, municipais, distritais e ambientais), dos Regulamentos, das
Resoluções, das Instruções Normativas e das demais normas, direta e indiretamente aplicáveis ao
objeto contratado.
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6.5. Na elaboração dos projetos deverão ser observadas e seguidas todas as normas técnicas dos diversos
órgãos onde o Município poderá captar recursos para consecução da obra, independentemente das
exigências do Ato Convocatório, do Termo de Referência ou deste instrumento:

I. A Contratada ficará responsável até a aprovação final, no caso de projeto básico e executivo,
respondendo às diligências e efetuando as alterações conforme as solicitações da Secretaria
Municipal de Obras Públicas e/ou do órgão fiscalizador/concedente;

II. Nos casos de projetos executivos, a Contratada realizará tantas quantas reprogramações se
fizerem necessárias, ficando responsável por acompanhar e responder as diligências e alterações
conforme as solicitações da Secretaria Municipal de Obras Públicas e/ou do órgão
fiscalizador/concedente, até o encerramento das obras.

III. Em se tratando de projetos para atendimento de obras com recursos externos, via convênios,
contratos de repasse, contratos de financiamento, entre outros, toda a documentação dos projetos
deverá ser apresentada dentro dos padrões e formatos específicos de cada órgão concedente,
devidamente acompanhada das demais planilhas que se façam necessárias devidamente
preenchidas, como QCI (quadro de composição de investimentos), PLE (planilha de levantamento
de eventos) RRE (relatório de resumo de empreendimento), entre outros, que serão fornecidos
pela Secretaria Municipal de Obras Públicas em tempo hábil.

IV. Nos casos de obras que interfiram em propriedades privadas, cujos projetos necessitem anuências
ou autorizações de passagens por parte dos proprietários, a Secretaria Municipal de Obras
Públicas deve ser comunicada previamente à conclusão e entrega dos projetos.

6.6. 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.

6.7. Toda a equipe técnica da Contratada deverá possuir habilitação e experiência para executar
adequadamente os serviços que lhes foram atribuídos, levando-se em conta o local e condições de
trabalho.

6.8. Todos os materiais e equipamentos utilizados para execução dos serviços deverão ser compatíveis
com as exigências dos serviços e produzir a quantidade e a qualidade satisfatória dos mesmos.

6.9. Todos os serviços deverão ser entregues em 03 (três) vias impressas acompanhadas da respectiva via
em mídia digital (CD), e ainda ter identificação do Responsável Técnico com o número de registro do
mesmo no Conselho de Classe, assinadas por esse profissional, acompanhados de suas ART’s
devidamente quitadas.

6.10. Será de inteira responsabilidade da Contratada quaisquer danos que venham a ocorrer ao Contratante
ou a terceiros, decorrentes do não cumprimento do Contrato.

6.11. A Contratada será representada nos serviços técnicos profissionais especializados pelo “Responsável
Técnico” indicado na habilitação da licitante ao certame, o qual dirigirá os trabalhos e a representará
legalmente, com amplo poderes para decidir, em seu nome, nos assuntos relativos aos serviços
contratados.

6.12. É admitida a substituição do responsável técnico por profissional de experiência comprovadamente
equivalente ou superior, desde que aprovado pelo Contratante.

6.13. No caso de eventual e comprovada necessidade de substituição de membro(s) da equipe técnica,
indicada para execução dos serviços, mormente em se tratando de Responsável (is) Técnico(s), o(s)
nome(s) e os dados demonstrativos da respectiva capacitação técnica de seu(s) substituto(s) deverão
ser, tempestivamente, submetidos à análise e aprovação do Gestor do Contrato e ratificação pelo seu
superior.

6.14. A capacitação técnica do substituto será analisada e pontuada de acordo com os critérios
estabelecidos no Ato Convocatório da licitação que originou este Contrato, e deverá ser, no mínimo,
igual a do substituído.

6.15. Na execução do Contrato a Contratada obriga-se a:

I. Fornecer todos os materiais, a mão de obra e equipamentos necessários;

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

III. Refazer por sua conta os serviços de elaboração de projetos em desacordo com as determinações
da fiscalização, reconstituindo-os satisfatoriamente e sem mais ônus para o Contratante.



- 4 -

CLÁUSULA SÉTIMA – DO RECEBIMENTO
7.1. 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.

7.2. Caso os serviços não sejam aprovados pela Secretaria, a Contratada deverá providenciar nova
execução dos mesmos, sem ônus para a Municipalidade no prazo de 48 (quarenta e oito) horas,
contados da comunicação da Secretaria.

7.3. Os projetos serão considerados concluídos somente após sua integral aprovação por
parte do Contratante.

7.4. Os serviços serão considerados concluídos somente após a emissão do Termo de Recebimento
Definitivo, após a aprovação do projeto em todos os órgãos competentes envolvidos e pelo setor
competente da Secretaria Municipal de Obras Públicas, responsável pela fiscalização.

7.5. 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.

7.6. 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.

7.7. 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.

7.8. 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.

7.9. 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.

7.10. 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.

CLÁUSULA OITAVA – DAS OBRIGAÇÕES
8.1. 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. Apresentar o Comprovante de Registro ou Inscrição da empresa e dos seus responsáveis técnicos
no Conselho Regional da Categoria Profissional correspondente (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 for proveniente de outros Estados);

III. Apresentar a documentação elaborada conforme exigido pelo Contratante, sendo que este
conjunto de informações técnicas deverá ser suficiente para realização do empreendimento e
aprovações em todos os órgãos competentes, contendo de forma clara, precisa e completa todas
as indicações e detalhes construtivos para a perfeita instalação, montagem, quantificação,
precificação e execução dos serviços e obras;

IV. Assumir a responsabilidade por quaisquer erros, omissões ou irregularidades nos projetos,
incumbindo-se de proceder à imediata e pertinente retificação;

V. Contratar equipe de trabalho para execução e quantificação dos projetos, ficando de sua inteira
responsabilidade, a compatibilização entre as diversas áreas;

VI. Coordenar todos os projetos, devendo entregá-los devidamente assinados e com plena
observância das normas e das legislações específicas;

VII. Designar um preposto mediante aprovação prévia da Secretaria competente, bem como dispensar
dentro de 48 (quarenta e oito) horas o encarregado ou operário cuja permanência nos serviços for
julgada inconveniente pela fiscalização;

VIII. Executar os serviços objeto deste Contrato de acordo com as especificações e/ou normas exigidas
pelo Contratante;
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IX. Fornecer toda a mão de obra, equipamentos, materiais e outros elementos não especificados, mas
relacionados com a execução dos serviços (projetos);

X. Instruir seus empregados a manterem sigilo a respeito das informações e quaisquer outros
assuntos ligados a documentos e seus conteúdos, que porventura cheguem ao seu conhecimento
por força de execução de serviços;

XI. Manter durante o período de execução do presente Contrato, todas as condições de habilitação
exigidas no Convite - Ato Convocatório nº ___/2021;

XII. Manter permanentemente profissional qualificado, com experiência e capacidade técnica
comprovadas, ao qual caberá orientar e acompanhar todos os trabalhos, sem prejuízo da
responsabilidade da equipe técnica;

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

XIV. Obedecer a Legislação Municipal pertinente e vigente - Código de Obras etc.;

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

XVI. Prestar esclarecimentos à Secretaria Municipal de Obras Públicas sobre eventuais atos ou fatos
noticiados que a envolvam, bem como relatar toda e qualquer irregularidade observada em função
da prestação de serviços;

XVII. Responsabilizar-se pela a compatibilização de projetos entre as diversas áreas;

XVIII.Refazer, reparar, corrigir, remover às suas expensas, conforme determinação do representante da
Secretaria, o objeto do Contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções. As
providências necessárias serão determinadas pelo representante do Contratante ao preposto
indicado pela Contratada;

XIX. Responsabilizar-se pelos danos causados ao patrimônio do Município de Dourados-MS, aos seus
funcionários e a terceiros, por culpa, dolo, negligência ou imprudência de seus empregados ou
prepostos, bem como pelos danos à integridade física das pessoas a serviço do Contratante;

XX. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente ao Contratante ou a terceiros, decorrentes
de sua culpa ou dolo na execução deste Contrato, não excluindo ou reduzindo esta
responsabilidade à fiscalização ou acompanhamento pelo representante do Município;

XXI. Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, civis,
acidentários e tributários, decorrentes da execução do presente Contrato, sendo que, a
inadimplência da Contratada com referência a esses encargos, não transfere ao Contratante a
responsabilidade pelo seu pagamento, nem poderá onerar o objeto do presente Contrato;

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

XXIII.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;

8.2. Constituem obrigações do Contratante, além das demais previstas neste Contrato ou dele decorrentes:
I. Acompanhar a fiel observância das disposições do Contrato, registrando as ocorrências e as

deficiências porventura existentes e encaminhando imediatamente à Contratada, para a pronta
correção das irregularidades apontadas, através do servidor designado, como representante do
Contratante;

II. Fornecer e colocar à disposição da Contratada todos os elementos e informações que se fizerem
necessárias para a boa execução dos serviços;

III. Notificar a Contratada, por escrito e com antecedência, sobre multas, penalidades e quaisquer
débitos de sua responsabilidade;

IV. Notificar formal e tempestivamente a Contratada sobre as irregularidades observadas no
cumprimento deste Contrato;

V. 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;
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VI. Efetuar o pagamento correspondente à prestação do serviço contratado, nos períodos estipulados,
mediante as respectivas notas fiscais e faturas devidamente atestadas pelo setor competente da
Secretaria Municipal de Obras Públicas;

VII. Prestar as informações e os esclarecimentos sobre o Contrato, que venham a ser solicitados pela
Contratada e estabelecer rotinas para o comprimento do objeto do Contrato;

VIII. Proporcionar boas condições para a boa execução dos serviços;

IX. Rejeitar, no todo ou em parte, os serviços entregues em desacordo com as obrigações assumidas
pela Contratada;

X. Aplicar as penalidades legais e contratuais.

CLÁUSULA NONA – DO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO
9.1. 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.

9.2. A gestão e fiscalização do presente Contrato e seu objeto será feita pelo Contratante, mediante
servidor especialmente designado por ato formal (Decreto/Portaria), juntado aos autos do processo
administrativo da contratação, 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.

9.3. Na eventualidade de ocorrência de qualquer falha na elaboração dos projetos ou em que os serviços
tenham sido executados fora das especificações da fiscalização, será a Contratada notificada para que
regularize esses serviços, sob pena de, não o fazendo, ser declarada inidônea, sem prejuízo das
demais penalidades.

9.4. Os serviços rejeitados pela fiscalização considerados como mal elaborados, deverão ser refeitos
corretamente, a serem devidamente aprovados pela fiscalização e com a devida mão de obra
qualificada, em tempo hábil, arcando a Contratada com o ônus decorrente do fato.

9.5. O(s) fiscal(is) do contrato anotará(ão) em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a
execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como, o nome dos funcionários eventualmente
envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados e
encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis.

CLÁUSULA DÉCIMA – DAS PENALIDADES E SANÇÕES
10.1. Com fundamento na Lei Federal nº 8.666/93 e alterações, no caso de inexecução total ou parcial, ou

ainda, atraso injustificado do objeto desta licitação, ressalvadas as situações devidamente justificadas e
comprovadas, a Administração poderá aplicar a Contratada, sem prejuízo das responsabilidades civil e
criminal, garantia a ampla defesa e o contraditório, as seguintes penalidades.

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

IV. 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.

V. Suspensão temporária de participação em licitação com a Administração Pública por prazo de até
02 (dois) anos, nos termos do inciso III do art. 87 da Lei Federal nº 8.666/93 e alterações;
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VI. Declaração de inidoneidade pela inexecução total ou parcial do Contrato, independentemente da
rescisão ou enquanto perdurarem os motivos determinados da punição ou até que seja promovida
a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, nos termos do inciso IV do
art. 87 da Lei Federal nº 8.666/93 e alterações.

10.2. As sanções previstas neste Contrato são independentes entre si, podendo ser aplicadas de forma
isolada ou cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis, a depender do grau da infração
cometida pelo adjudicatário.

10.3. 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.

10.4. Quaisquer multas, quando aplicadas, deverão ser pagas espontaneamente no prazo máximo de 05
(cinco) dias na Tesouraria do Município de Dourados ou serão deduzidas de qualquer fatura ou crédito
existente do Contratante em favor da Contratada ou, ainda, cobrada judicialmente.

10.5. A Contratada, uma vez cientificada de que lhe foi imposta penalidade, terá o direito de recorrer,
observando o disposto na Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores.

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

10.7. As penalidades estabelecidas em lei não excluem qualquer outra prevista neste Contrato, nem a
responsabilidade da Contratada por perdas, danos e prejuízos que causar ao Contratante ou a
terceiros em consequência do inadimplemento das condições contratuais, nem impedem a rescisão do
Contrato.

10.8. Os danos e prejuízos serão ressarcidos ao Contratante no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas,
contado da notificação administrativa à Contratada, sob pena de multa.

10.9. Fica garantido à Contratada o prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir de sua notificação, para
recorrer das penas aplicadas nesta Cláusula. Decorrido este prazo, a penalidade passa a ser
considerada na forma como foi apresentada.

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

10.11. 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 PRIMEIRA – DAS MEDIÇÕES
11.1. Mensalmente, o setor competente da Secretaria Municipal de Obras Públicas, apresentará à

Contratada, para fins de conferência, a medição realizada contendo a totalização dos serviços prestado.

11.2. As medições serão realizadas mensalmente, com exceção da 1ª (primeira) e da última que poderão ter
prazo inferior a 30 (trinta) dias.

11.3. O processamento das medições obedecerá a seguinte sistemática:

I. Tudo que for realizado sob as condições contratuais, será apontado de acordo com os critérios de
medição, em impresso próprio, que deverá ser assinado pelo representante legal da Secretaria
competente;

II. O valor de cada medição será obtido pela soma dos subtotais, a partir da multiplicação dos preços
unitários pelo quantitativo de cada item aferido no período;

III. O fiscal e o preposto da Contratada medirão e aceitarão as quantidades efetivamente executadas,
desde que ordenados pelos mesmos;

IV. A atuação de funcionários da Secretaria Municipal de Obras Públicas na fiscalização e
operacionalidade em nada restringe a responsabilidade única, integral e exclusiva da Contratada,
no que concerne a execução do objeto.
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CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO PAGAMENTO
12.1. Os pagamentos devidos à Contratada serão efetuados conforme a medição dos serviços e após a

apresentação da respectiva documentação fiscal, devidamente atestada pelo setor competente;
juntamente com as respectivas certidões negativas de tributos federais, estaduais e municipais:
I. Os pagamentos dos serviços efetivamente executados pela Contratada, correspondentes às

medições, serão efetivados mediante a apresentação correspondente da fatura, na forma
regulamentar, com as retenções de impostos/taxas/contribuições previstas na legislação, que
recomendam tal procedimento;

II. Poderá o Município de Dourados sustar o pagamento a que a Contratada tenha direito, enquanto,
não forem sanados os defeitos, vícios ou incorreções resultantes da execução e/ou de falhas de
materiais empregados nos serviços; bem como, quando não forem efetuados regularmente os
recolhimentos de valores devidos a Previdência Social, não forem cumpridas as orientações
técnicas determinadas pela fiscalização ou ainda, não recolhimento de multa aplicada quando for o
caso;

III. Os pagamentos serão efetuados em até 30 (trinta) dias, contados da data da apresentação efetiva
da medição, com as respectivas Notas Fiscais/Faturas, aprovadas e atestadas, acompanhadas
das Certidões Negativas de Débitos da União, do Estado, do Município e da Certidão Negativa de
Débitos Trabalhistas (CNDT), sendo que todas deverão estar dentro do prazo de validade;

IV. Ocorrendo atraso no pagamento conforme estabelecido na Subcláusula anterior, os valores
poderão ser corrigidos com base na variação do IGP-M ou outro índice que venha a substituí-lo.

12.2. As Notas Fiscais e/ou Faturas correspondentes, serão discriminativas, constando o número do
Contrato, banco, agência, número da conta corrente, praça de pagamento, nº dos contratos de repasse
ou convênios, quando for o caso, além da modalidade da licitação.

12.3. Caso se constate erro ou irregularidade na Nota Fiscal/Fatura, o Contratante, deverá devolvê-la, para
as devidas correções. Na hipótese de devolução, a Nota Fiscal/Fatura será considerada como não
apresentada, para fins de atendimento das condições contratuais e o prazo para pagamento passará a
fluir após a sua reapresentação.

12.4. Quando do pagamento, a Contratada deverá comprovar que se encontra em dia com todas as
condições de habilitação, ou seja, com todas as certidões exigidas na habilitação, dentro do seu prazo
de validade, as quais deverão ser encaminhadas juntamente com o documento fiscal.

12.4.1. Caso a Contratada não cumpra as condições estabelecidas na Subcláusula anterior, a Nota
Fiscal/Fatura será passível de devolução, obrigando-se a empresa, a emitir nova(s) Nota(s)/Fatura(s),
que somente será(ão) recebida(as) pelo Contratante mediante anexação das certidões.

12.5. 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.

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

12.6.1. O Contratante efetuará retenção, na fonte, dos tributos e contribuições sobre todos os pagamentos
devidos à Contratada, caso haja incidência conforme Instrução Normativa RFB nº 971/09.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS ALTERAÇÕES
13.1. O presente Contrato poderá ser alterado para ajuste de condições supervenientes que impliquem em

modificações, com as devidas justificativas, nos seguintes casos:

I. Quando houver modificação do projeto ou das especificações para melhor adequação técnica aos
seus objetivos;

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

III. Quando necessária a modificação do regime de execução da obra ou serviço, bem como do modo
de fornecimento, em face de verificação técnica da inaplicabilidade dos termos contratuais
originários;

IV. 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 de execução dos serviços;

V. Na hipótese do disposto na alínea “d”, do inciso II, do artigo 65 da Lei Federal nº 8.666/93.
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13.2. Qualquer alteração nas condições ora estipuladas neste Contrato deverá ser feita através de Termo
Aditivo, devidamente assinado pelos representantes legais das partes.

13.3. 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
proceder a readequação do cronograma físico-financeiro.

13.4. 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.

13.5. Nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder os limites estabelecidos no art. 65, § 1º da Lei
Federal nº 8.666/93.

13.6. Verificando em qualquer momento, até o término do Contrato, incoerências ou divergências de
qualquer natureza nas definições dos preços unitários dos serviços, será adotada a correção que
resultar no menor preço.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA RESCISÃO E DA NULIDADE CONTRATUAL
14.1. O presente Contrato poderá ser rescindido independentemente de interpelação judicial, pela ocorrência

de quaisquer das 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, garantido à Contratada o direito de defesa e o contraditório, nos
termos do artigo 109 da mesma Lei.

14.2. A rescisão, por algum dos motivos previstos na Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, não dará à
Contratada direito a indenização a qualquer título, independentemente de interpelação judicial ou
extrajudicial.

14.3. 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.

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

14.5. A nulidade não exonera o Contratante 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.

14.6. 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.

14.7. A inexecução total ou parcial da prestação dos serviços/fornecimento 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.

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

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA PROIBIÇÃO DA SUBCONTRATAÇÃO E OUTROS
15.1. Fica expressamente proibida a cessão e a subcontratação deste Contrato, bem, como a fusão, cisão ou

incorporação, incluindo as “ME’s” e “EPP’s”.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DO DIREITO DE PROPRIEDADE
16.1. A Prefeitura Municipal de Dourados terá o DIREITO DE PROPRIEDADE aos documentos, projetos e

modelos desenvolvidos, além dos resultados obtidos em decorrência desta licitação os quais se
referem esse Contrato, podendo ser reaproveitado tantas vezes se for necessário para padronizar a
obra. Nesse sentido, entende-se por resultados quaisquer estudos, relatórios, descrições técnicas,
protótipos, dados, esquemas, plantas, desenhos, diagramas, roteiros, tutoriais, fontes dos códigos dos
programas em qualquer mídia, páginas na “Intranet” e “Internet” e qualquer outro registro produzido no
escopo da presente contratação, em papel ou mídia eletrônica.
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CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL E DA VINCULAÇÃO DO CONTRATO
17.1. O presente Contrato fundamenta-se na Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1.993 com suas

alterações e ainda, Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006 com suas alterações, Lei
Complementar nº 331, de 03 de julho de 2017 com suas alterações, aplicando-se subsidiariamente as
disposições da Lei Federal nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor), e
por toda legislação aplicável à espécie que a complementarem, alterarem ou regulamentarem, que
desde já entendem-se como integrantes do presente termo e vincula-se ao Ato Convocatório e anexos
do Convite nº ___/2021, bem como , nas obrigações assumidas pela Contratada na sua proposta
comercial e nos demais documentos constantes do Processo de Licitação nº ___/2021, que integram
este instrumento, independentemente de transcrição, naquilo que não o contrarie.

17.2. Este instrumento foi precedido de licitação, conforme dispõe a alínea “a” do inciso I do art. 23 da Lei
Federal nº 8.666/93 e suas alterações.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DA PUBLICAÇÃO DO EXTRATO
18.1. 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 NONA – DO FORO
19.1. 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.

CLÁUSULA VIGÉSIMA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
20.1. 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.

20.2. Após a assinatura deste Contrato, toda comunicação entre o Contratante e a Contratada será feita
através de correspondência devidamente registrada.

20.3. 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.

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

20.5. 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 2021.

________________________________________________________
Secretaria Municipal de Obras Públicas

________________________________________________________
Contratada

Testemunhas:

Ass.: ____________________________________ Ass.: ____________________________________

Nome: Nome:

CPF: CPF:
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