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CONTRATO ADMINiSTRATIVO DE PRESTACÅo DE

SERVICOS N9　076/2021, CU」O OB」打O E A

PRESTACÅo DE SERVICOS TEcNICOS D各

MANUTENCÅo Eし打RICA DO PARQUE DE

lしUMINACÅo pOBLiCA DO MUNICipIO, COM

FORNECiMENTO DE MATERIAIS′ EQUIPAMENTOS

E MÅo DE OBRA, QUE ENTRE S看CEL恥RAM O

MUNIC了pIO DE DOURADOQUARA E SADENCO SUL

AMERICANA DE ENGENHARIA E COMERCiO LTDA.

Pelo presente instrumento o MUNICipIO DE DOURADOQUARA, PeSSOa juridica de direito

pt]blico intemo, inscrita no CNP」 sob o no 18.158.261/0001-08, COm Sede a Avenida Ant6nio Davi

Ramos, 340 - Cent「o - Munic佃io de Douradoquara, Estado de Minas Ge「ais, neSte atO

representado peIo(a〉 Chefe do Executivo, doravante denominado CONTRATANTE, e a SOCiedade

empresaria SADENCO SUしAM駅iCANA DE ENGENHARIA E COMERCIO町DA, PeiSOa juridica de

direito privado, inscrita no CNP」 sob o nQ OO.166.929/0001-9与, COm endereco a Rua PascoaI

Ap6stoio Pitsica, n9与064, Agron6mica,日o「ian6polis/SC, CEP 88025-255, Pelo seu representante

infra-aSSinado, Sr.しuiz Ricardo de Oliveira Beat「ice, CPF ng l13-84与・298-02, Diretor Financeiro,

doravante denominada CONTRATADA′ COnSiderando o resultado do Processo Licitat6rio Preg5o

E看etr6nico para Registro de Precos n9 001/2021, que deu origem a ARP CIDES N9 001/2021,

gerenciada peio Cons6rcio Ptlbiico lntermunicipaI de DesenvoIvimento Sustentivel do Tri釦gulo

Mineiro e AIto Parana(ba - CIDES, da qual este Munic申O e 6rg5o particjpante, firmam o

PreSente Contrato, Obedecidas as disposi誇es da Lei FederaI ng 8.666/93, SuaS alterac6es

POSteriores e as condic6es seguintes.

l.1"　O p「esente contrato tem por objeto a presta鋳o de servicos tecnjcos de manutencao

eI全trica corretiva e preventiva do Municfpi。 de Douradoquara′ englobando o per血etro u「bano,

ZOna ruraI e aglomerados u「banos mais afastados (comunidades, POVOados e distritos), COm

fornecimento de materiais′ equipamentos e mfo de obra′ COnforme especificac6es e condic6es

descrjtas nos Anexos que integram o edital da licita錐o, aS disposic6es da ARP CIDES N9

001/2021′ e a PrOPOSta da CONTRA丁ADA′ que Ora PaSSam a fazer parte deste instrumento

independente de transcr肇o po「 ser de conhecimento das partes.

1.2. Os servi亨OS POderfo ser executados em: aVenidas′ 「uaS′ traVeSSias, Vielas, becos,

escada「ias′ eSCad6es′ traVeSSaS′ PraCaS′ PaSSeios′ ParqueS′ dreas de lazer′ CamPOS de futebol,

faixas de pedestres′ treVOS′ POnteS・ ViadutosノeStaCionamentos p11b-icos e dreas p踊cas, e

mOnumentOS h-St6r’COS do Mun’C冊岩

国
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1.3. O in‘cio da execuc5o dos servicos objeto deste Contrato seriem ate 30 dias corridos ap6s

sua assinatura, PraZO adequado pa「a血P-antacao do novo modeIo de execu亨aO.

Z. PRAZO DE VIGENCIA E REGRAS CONTRATUAIS

2,1. Este Cont「ato poSSui vigencia ate 25 de junho de 2022’POdendo ser renovado por um

periodo de ate 60 (SeSSenta) meses′ naS hip6teses do art.与7′ da Lei Federal ng 8"666/93.

2.2. O Cont「ato 「egular-Se尋no que conCe「ne a Sua eXeCu如′ aItera轟′ inexecu轟ou rescis5o,

pe-as disposic6es da Lei Federa- ng 8.666/93, Obse「vadas suas alterac6es posteriores′ Pelas

disposic6es deste Edita- e pe10S P「eCeitos do di「eito pubIico.

2.3. O Contrato poder5, COm base nos preceitos de direito p剛co, Ser 「eSCindido peio

coNTRATANTE a todo e quaIque「 tempo, independentemente de interpela誇o judiciaI ou

extrajudicial, mediante simples aviso′ Observada a Iegislac§o pertinente.

2A. Far約pa「te integrante do Contrato aS COndie6es previstas no Edital do Processo Licitat6rio

preg5o Eietr6nico para Registro de Precos ng OOl/2021′ na ARP CiDES N9 001/2021 e na propoSta

apresentada peIo adjudicat緬o.

2,与. A execuc5o dos servi印s, Objeto deste Contrato, Ser5 pe!o regime de empreitada por preco

unit5rio.

3・ VAしOR DO CONTRATOJ PREVISÅo dR印MEN†ÅR-A, REAJUSTE CONTRATuAし　E

PAGAM亡NTOS

3.1. O vaio「 estjmado desta contrata師O e de R; 1.010.626,72.

3.2. A dota持O Or9ament狛a competente para supo「tar as despesas originarjas deste Contrato e

aseguinte: O名木. ‘5.4弱弓CXが縫鯵讃‘所動。C]B fu之/け

3.3. REAJUSmIVIENTO DE PREt:OS, ATUAし1ZACAo FINANCEIRA E ENCARGOS

3.3.1. Conceder-Se-a reajuste de precos ap6s o decurso de prazo de Ol (um) ano, COntado do 19

dia do mes subsequente ao da apresenta誇o da proposta.

3.3.2. O indice de reajustamento sera aqueie apurado peIa Funda師o Get削io Va「gas, atraVeS do

「ndice Geral de Precos de Mercado- 1GPM apurado no perIodo.

3・3.3. Os pre9OS COntratuais n5o serao reajustaveis no caso de at「asos injustificados por parte da

CON丁RAIADA′ que impactem no prazo contratual dos servicos.

3.3.4. As condic6es de reajustamento de pre9OS eStipuladas anteriormente poder5o vir a ser

alteradas caso ocorra a superveni釦cia de normas federais′ eStaduais ou municipais que

園国劇
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disponham de forma dife「ente sob「e a mat品a ou ainda no caso de extinc5o do indice u航ado

como par台metro, COnforme item 3.3.2.

3.3.5. Os preeos registrados tamb6m poderao ser revistos em decorr台ncia de eventuaI reducao

dos precos praticados no mercado′ Cabe=do ao CIDES promover aS negOCia印es necessarias′

obse「vadas as disposi96es contidas na al‘nea “d′′′ do inciso ll′ do a「t. 6与da Lei Federai ng

8.666/1993, e demais disposic6es legais pertinentes.

3.3.6. Ocor「endo fatores que imp-iquem em desequ潤「io econ6mico-financeiro do contrato′

considerando as bases pactuadas, POdera o Contratado 「equerer revisao dos valores face ao art.

65, inciso Il, let「a ′′d′′ da Lei Federa- n9 8.66弼・ O equi剛o econ6mico-financeiro s6 serま

admitido na hip6tese de a-terac5o de preeos do(S) servicos (s)′ devidamente comprovada e

espelhada a va「iacao, que deve ser apresentada para avalia軍o do Municfpio.

3.4.1. O pagamento ser台efetuado em at全30 (trinta〉 dias contados da data da apresenta串o da

nota fiscaI/fatura devidamente ∂teStada pelo gestor ou fiscaI do contrato’mediante cr6dito em

conta corrente em nome da CONTRATADA.

3.4.2. Somente serfo pagos os quantitativos efetivamente medidos e aprovados peIa

fi5C描za嘩○○

3.4"3. O Munic申O CONTRATANTE reserva-Se aO direito de recusa「 o pagamento se, nO atO da

atestac5o, OS bens entregues n5o estiverem em perfeitas condic6es de funcionamento ou de

acordo com as especifica96es apresentadas e aceitas.

3.4.4. O Municfpio CONTRATANTE poder5 deduzi「 da import台ncia a pagar os va獲ores

COrreSPOndentes a multas ou indeniza時es devidas peIa =citante vencedora nos termos do EditaI

e anexos que de「am origem a ARP CIDES N9 001/2021, Originaria deste Contrato.

3.4.与・ A Nota FiscaI fatura deverおer emitida pela CONTRATADA em inteira conformidade com as

exig釦cias legais e contratuais, eSPeCialmente as de natureza fiscai.

3.4.6・ O gestor/fiscal e/ou o departamento competente do Munic申O CON丁RA丁ANTE,

identificando qua看quer divergencia na nota fiscal/fatura′ dever5 devoIve-la atONTRATADA para

que sejam feitas as correc6es necessarias′ Sendo que o prazo estipulado para pagamento sera

COntado somente a partir da reapresentac5o do documento′ desde que devidamente sanado o

3.4.7. O pagamento devido pelo MunicIpio CONTRATANTE serきefetuado por meio de dep6sito

em conta bancaria a se「 informada pela CONTRATADA ou′ eVentualmente, POr Outra forma que

∨’er a Ser COnVenCIOna萄

_三

ParteS.
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3.4.8. Uma VeZ Paga a impo「tan。ia discriminada na nota fiscal/fatura′ a CON丁RATADA darねo

Munic佃io CONTRATANTE p-ena, gera- e irret「at鉦el quitacao dos vaIores nela discriminados′

pa「a nada maisvir a rec-amar ou exigira quaIquert剛O’temPO Ou forma.

3.4.9. Todo pagamento que Vier a ser conside「ado cont「atualmente indevido sera objeto de

ajuste nos pagamentOS futuros ou cobrados da CONTRATADA.

3.4.10. Nenhum pagamento se「a efetuado a CONTRATADA sem que esta tenha comprovado′ POr

antecipa誇o, a documenta串0 de prova de sua regularidade junto ao INSS e FGTS.

3.4.11. Toda a documenta亨aO eXigida devera ser ap「esentada em originaI ou por quaIquer

p「ocesso de reprog「afia, autenticada por cart6「io competente ou por SerVidor da Administra弟o′

ou pubIica軍o em 6rg2io da imprensa oficial. Caso a documentacao tenha sido emitida pela

intemet′ S6 sera aceita ap6s a confirma誇0 de sua autenticidade.

3,4.12. Fica exp「essamente eStabelecido que nos precoS P「OPOStOS eStat=n。ufdos todos os

。uStOS diretos e indiretos para a execuc5o do(s) servicos(s), de aco「do com as condic6es

previstas nas especifica鈎es e nas normas indicadas neste EditaI e demais documentos da

-icitafaO’COnStituindo assim sua面ca remunera与わpeIos trabalhos co=t「atados e executados.

4. NORMAS GERAIS D各STAtON下RATA騨o _

4・1. E vedado efetuar acrescimos nos quantitativos fjxados pela ARP CIDES N9 001/2021,

incIusive o acr6scimo de quetrata o § 1g do art. 65 da Lei Fede「aI n9 8.666/1993.

4・2. Na assinatura deste contrato′ Sera eXigida a comprova瑞v das condis5es de ha唖agiv

COnSignadas no Edital′ aS quais dever5o ser mantidas pelo -icitante durante a sua vigencia.

4.3. A recusa injustificada da adjudicat5ria em assinar o Contrato no prazo estabeIecido, bem

COmO naO aPreSentar aS meSmaS COndic6es exigidas para sua participa函e hab冊的na

iicita知origin轟o′ CaraCterizarfro descumprimento tot∂一da obrigacao assumida, Sujeitando-a aS

SanCdes previstas no EditaI e neste contrato′ Sem prejufro das demais cominac6es Iegais

4'4. O Munic匝p「ovidenciar5 a pub-ica如do extrato do instrumento do contrato na lmprensa

Oficial′ at6 o 59 (quinto) dia dtj- do m合s seguinte ao de sua assinatura′ Para OCOrrer no prazo de

2O (Vinte) dias daqueIa data′ nOS termOS do parngrafo tInico do artigo 61 da Lei Federal n.9

4.与- Os contratos decorrentes do Sistema de Registro de pre9OS - SRP deverao ser assinados no

PraZO de va冊ade da ARP CIDES N9 001/2021.
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4.6. Ap6s a assinatura do cont「ato, O Munic佃io CONTRATANTE proceder5 a emiss5o da Nota de

Empenho em favor da CONTRATADA′ detentora da ARP CIDES N9 001/2021′ bem como da

ordem de Servico - OS喜COrreSPOndente′ Visando a execu95o dos servi9OS demandados.

4.6.1. A detent。ra da ARP CIDES N9 OOl/2021 que nao aCeita「 as condic6es estabelecidas na

os, naO CumPrindo assim as obriga96es presc「itas na ARP CIDES Ng OOl/2021 e no contrato’

esta「a sujeita is sanc6es previstas no Edita- que deu origem RARP CIDES Ng OOl/2021 e neste

4.6.2. A d。tentO,a da ARP CIDES N9 001/2021 deve「iexecuta「 os servicos em conformidade

com as exigencias prescritas no Edital e seus anexos’que deram origem a ARP CIDES NQ

○○l/2021.

4.7. O CIDES avaIiara o me「cado constantemente′ PrOmOVendo′ Se neCeSS諒○′ aS negOCiac6es ao

ajustamento dos p「ecos′ P踊cando′ trimest「a-mente′ OS PreeOS regist「ados′ em Obedi針ICia ao §

29 do art_ 1与, da Lei Federal n9 8.666/1993.

4,8. Quando o preco registrado se tornar superior ao p「eco p「∂ticado no mercado por motivo

superveniente, O CIDES convocara O -icitante benefici鉦o para negociar a redu肇o dos precos aos

valores p「aticados pelo mercado.

4.8.1. Caso o licitante benefici鉦o n約aceite 「eduzir seus pre90S aOS Valores praticados peIo

mercado, eStar紺berado dos compromissos assumidos, Sem a坤CaC害o de pena=dade.

4.8.2. A ordem de cIassifica誇o dos iicitantes que aceitarem reduzir seus pre9OS aOS VaIores de

me「cado observar5 a cIassificacao originai.

4.9. O Contrato reguiar-Se-5ノnO que COnCeme a Sua eXeCu誇o′ aItera肇o, inexecu亨fo ou rescis5o,

Pelas disposic6es da Lei Federal n9 8.666/1993, Observadas suas aIterac6es posteriores, PeIas

disposig6es do Edjtai e anexos que deram o「jgem a ARP C-DES N9 001/2021 e pelos preceitos do

4.10. O Contrato podera’COm base nos preceitos de Di「eito P輔co′ Ser reSCindido peIo

Munjcipjo CONTRATANTE a todo e quaIquer tempo′ independentemente de inte「pe喧o judiciaI

Ou eXtrajudicial′ mediante simples aviso′ Observada a legislacao pertinente.

4.11. Farao pa「te integrante do contrato as condic6es previstas no Edita- e anexos que deram

Origem a ARP CIDES Ng OOl/2021 e na proposta apresentada pelo adjudicata「io.

4.12. A contrata9aO dos servicos objeto desta Iicitacao sera pe-o regime de emprejtada por preco

与・ CONDIC6ES G撤AIS DE ⊂ONTRATACÅ0

園田
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5,1. A CONTRATADA devera c xecuta「 e entregar OS SerVicos cont「atados nos te「mos′ COndic6es e

prazos fixados no Termo de Referencia e naS Especificaq6es T如icas′ COnStanteS′

respectivamente noS Anexos l e l- do Edita- que deu origem江RP CIDES NQ OOl/2021′ e

conforme as disposic6es deste instrumento COntratua一′ alem da p-ena obedi全ncia aos ditames da

Lei Federal n9 8.666/1993 e demais normas vigentes pe「tinentes ao objeto desta licita誇o"

5.2. A contratac5o dos servicos n5o estabetece qua-quer vincuIo de natureza empregaticia ou de

responsab晒de entre o Munic(pio CONTRATANTE e os agenteS′ PrePOStOS′ emPregados ou

demais pessoas da CONTRATADA designados para a execuc5o do objeto contratado′ Sendo esta a

dnica respons5vel por todas as obrigac6es e encargos decorrentes das rela$6es de trabalho entre

ela e seus profissionais ou contratados′ PreVistos na legisla串v p描a vigente′ Seja traba眺ta′

previdenci鉦a′ SOCial′ de carater securit訪o ou quaIquer outra.

与.3. O Municfpio CONTRATANTE 「eserva para si o direito de nfo aceitar ou receber qualquer

prestagiv de servicos ou materia- em desacordo com o previsto no Edital e anexos do processo

licitatcho que deram origem a ARP CIDES Ng OOl/2021′ Ou em desconfo「midade com as normas

legais ou t如CaS Pertinentes ao seu objeto′ POdendo rescindir a contrata如nos termos do

previsto nos arts. 77 e seguintes, da Lei Federai n9 8.666/1993′ Sem Pre両ZO das s∂n96es

P「eVistas.

5.5. Qualquer toIerancia po「 parte do Munic(pio CONTRATANTE, nO que tange aO CumPrimento

das obriga亨6es ora assumidas peIa CONTRATADA, n5o importar5, em hip6tese alguma, em

alterac5o contratual, nOVaC5o, tranSaCfo ou perd着o, PermaneCendo em pleno vigor todas as

COndic6es do ajuste, POdendo o Munic申O CONTRATANTE exigir o seu cumprimento a qualquer

tempo.

6・ AVAし書ACÅo DA PRESTACAO′Dbs sERVICOS ′E GARANTIA

6.1. A avalia9§o da qualidade da inte「ven軍O na 「ede de血minacao cliz respeito aos prazos de

intervencao em re!a肇0 aOS tipos de panes poss{veis e sao assim definidos:

6.1.1 Pane GeraI ou Setorial士a causada peIa fa-ta de energia por parte da Distribuidora de

Ene「gia Eletrica. Nesse caso′ a CONTRATADA identifica o problema e aciona a CONTRATANTE

Pa「a adotar as medidas cabfveis. Esse tjpo de pane nao tem prazo preestabe-ecido para

COrreC5o, uma VeZ que independe da a誇o da CON丁RATADA, maS Sim da Distribuidora de

Energia EIetrica.

6.1-2. Tr台s pontos luminosos ou mais′ COnSeCutivos, Sjmultaneamente com defeito num

mesmo Iogradouro: A CONTRATADA deve「a efetuar os reparos no prazo de 48 (quarenta e

Oito) horas ap6s o recebimento da chamada ou da ordem de servi印do CONTRATANTE.
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6.1.3. Um ou dois pontos Iuminosos em pane num logradou「o‥ A CON丁RATADA devera

efetuar o repa「o no prazo de 72 (Setenta e duas) horas ap6s a recepcao da chamada ou da

Ordem de servi9O do CONTRA丁ANTE.

6.2. A qualidade da inte「ven誇o na rede de血mina亨fo e medida de acordo com os seguintes

itens de controle (Tipos de Pane)‥

6.2.1. Tempo de atendimento a reclamacao de O3 (tr全s) pontos luminosos ou mais

consecutivos apagados num mesmo Iogradouro: 80% das recIamac6es em ate 48 ho「as no

Primeiro ano e 90% nos anos subsequentes.

6.2.2. Tempo de atendimento a reclamacto de um ou dois pontos luminosos apagados num

logradouro: 80% das reclamac6es em ate 72 horas no primeiro ano′ e 90% nos anos

Subsequentes.

6.3. Em quaisquerdoscasos estabeIe。dosno item 6・1.2 e 6・1"3′ eSe O COnSertO neCeSSitarde

uma intervencao de manuten軍o pesada, a CONTRATADA deveralnformar, nO final dos prazos

para 「印aro estabeIecidos naqueles subitens, a fiscaliza碕O da CONTRATANTE e apresenta「一Ihe a

programa誇o da correspondente corre誇o.

6.4.　Nas ava=a申es aIusivas ao item e seus subitens, SeraO eXCluidas, Para efeito de controle,

as constatac6es de probIemas causados por abalroamento de postes, Situac6es decorrentes de

SerVicos em curso, que eStejam sendo executados pela CONTRA丁ADA, alem dos decorrentes dos

motivos de for亨a maior.

6.与・ A 「esponsab冊ade pela ma皿ten艶O das jnstalac6es peia CONTRATADA seratea=zada em

COnformidade com as meIhores t6cnicas da 5rea.

6・6. GARANTIA DOS S駅ViCOS

6.6.1. Caso′ aO finaI da execu如ノa aCeitacao da obra esteja vinculacla ao recebimento da mesma

POr Parte da Concession5ria Loca一′ a garantia da ob「a e qua-quer adequa如por ela imposta,

eStardsujejta ds normas e exig台ncias da concession訪a e a legis-acfo em vigo「.

6.6.2・ Toda e quaIquer aite「ac5o que venha a ser necessaria em qua-querobra/SerVico reaIizado

Seja por exigencja da Concessio軸a ou por inadequac5o de m6todos executivos ou

materiais/pecas/equipamentos utiIjzados/ap-icados pela CONTRATADA, eSta Se COmPrOmete a

reParar imediatamente′ Sem qualquer 6nus ou despesa adiciona- para o coN丁RATAN丁E.

6.6.3. Todos os serviaps executados pela contratada no sistema de冊mina如P踊ca deverfo

Ser garantidos nos prazos da Iegjsiac5o vigente′ COntados a parti「 da data de conclusao e

COnSequente aceita9aO′ Observando o djsposto no item 6.1.2′ ′′f′′, do Anexo十Termo de

Refer合ncia, do Processo iicitat6rio.
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7. FISCAしIZACÅo DO OBJ打O CONTRATUAし

7.1. A execu誇o contratual sera acompanhada por servidor i=dicado por cada Munic申o

CONTRATANTE especialmente designado para este fim, POdendo ser compartilhada com t6cnico

COntratado pelo CIDES.

7.2. O Munic(pio CONTRATANTE indicara, POr meio de ato formal, O P「OfissionaI responsavel que

atuar5 como gestor/fiscaI do contrato.

7.3. A atesta9aO das faturas referente as etapas dos servi9OS Objeto deste contrato cabera ao

Munic(pio CONTRATANTE.

7.4. A CONTRATADA n5o executar5 nenhum servico objeto deste Processo sem a ciencia ou

Participac5o do responsiveI peia fiscalizac菖o do cont「ato.

7.4.1. A ci釦cia do fiscaI do Contrato, de que trata o item 7.4 acima, POder5 ser anterior ou

POSterio「 (na modaiidade de conferencia ou atestacao do servico) alntervencfo no ponto de

血mina時O PubIica"

8.しOCAしDE EXECUCÅO± qs:pRAZos、l　　　　　　　¥ ‘

8・1. Os servi?OS SeraO eXeCuta申OS dentro do te「rit6rio do CONTRATANTE compreendendo zona

urbana, ZOna rura看e aglome「ados urbanos mais afastados (Comunidades, Povoados e Distritos).

O se「vico de manutencab devera ser execut∂do de fo「ma a atender os prazos fixados no item

8.3, COnforme solicitac6es dos Muntcipes ou do Munic了pio.

8.2, Quanto aos servieos de manuten師。 do sistema de lP, O P「aZO Para reCuPera時o de qualquer

POntO COm defeito no perinletrO urbano da cidade ser5 de at6 120 (cento e vinte) horas

COntando do recebimento da recIamacfo por contribuintes ou da soIicitac5o do Munic(pio. Na

ZOna ruraI e aglomerados urbanos mais afastados (Comunidades, Povoados e Distritos) sera de

at6 168 (Cento e SeSSenta e Oito) horas.

8.3. DETALHAMENTO QUANTO AOS PRAZOS PARA ATENDIMENTO:

a) 120 (cento e vinte) horas a partir do recebimento da solicita串o para executar os servicos

de Manuten誇o Corretiva, POdendo o Municわio soIicitar atendimento em 48 (quarenta e

Oito) horas血eis em ate lO% (dez po「 cento) das solicitac6es recebidas diariamente;

b) 24 (vinte e quatro) horas血eis para o lancamento no sistema informatizado ap6s a

execucao dos Servi9OS de Manuten師O;

C) 240 (duzentos e quarenta) horas uteis para os Servicos de Manutencfo Preventiva,

POdendo se「 ampIiado a criterio exciusivo do Munic申O;



PREFEI丁URA MUNIC寒PAL DE DOURADOQUARA

RUAANTONIO DAVI RAMOS, 340 - CEN丁RO

FONES: (34) 3846-1222 / 3846-1232

CEP: 38.530-OOO - ESIADO DE MINAS GERAIS - CNPJ: 18.158.261/OOOl-O8

d) 72 (setenta e duas) horas dteis para correcfo de um ou dois pontos isoIados apagados

durante a noite ou acesoa durante o dia, em regi5o central ou bair「o;

e) 48 (quarenta e oito) horas uteis para co「recao de conjunto de O3 (tres) ou mais pontos

sequenciais apagados durante a noite ou acesos durante o dia′ em reglaO Central ou bairro;

f) 168 (CentO e SeSSenta e Seis) horas para correcao de ponto isolado apagado durante a noite

em zona ru「al ou aglomerados urbanos mais afastados (Comunidades, Povoados e Distritos);

g) 96 (noventa e seis) horas血eis para corre誇o de conjunto de O3 (tres) ou mais pontos

sequenciais apagados du「ante a noite em zona ruraI ou ag10merados u「banos mais afastados

(Comunidades, Povoados e Distritos).

8.3.1. O nfo cumprimento dos prazos estabelecidos neste item fara jus a Multa pecuniaria nos

termos do previsto na Cl鉦sula 9 deste Edital′ quando n5o se constituir em outras penalidades・

8.4.1. Todos os chamados repassados a CONTRATADA, POr quaisquer meios, Serわ

automaticamente inseridos em cronograma de atendimento, Caso o CONTRATANTE deseje

rea-izar outra p「ograma9わI POr queSt6es de adequa誇o financei「a′　devera comunicar

PreViamente a CONTRATADA・

9. Mu町AS E PENAし!DA苗ES ¥

9.1, Pela inexecucきo total ou parcial das condic6es contratuais, a CON丁RATADA ficara sujeita ds

Penalidades de multa, SuSPenSaO temPO「鉦a de participaeao em ljcita軍o e impedimento de

COnt「ata「 COm a Administra9§o, e/ou decIara亨約de面doneidade para =citar ou contratar com a

Administra肇o P引oiica, de acordo com o previsto no art. 7g, da Lei Federal ng lO.与20/2002, e nO

art. 49’do Decreto FederaI n9 10・024/2019, Sem Preju(zo das respon§ab帥dades civiI e penal

Cabiveis′ garantindo-Se a Observ台ncia dos princfpios do contradit6rio e da ampla defesa,

9・2. POR FAしHAS NA EXECU申o DOS SERVICOS (fNDICE DE FAしHAS) - PENAし1DADES POR

VIOLACÅo DOS fNDICES DE QUAし一DADE: Sem P「eju{zo das demais san96es contratuais cab{veis,

POderao ser apIicadas a CONTRATADA as seguintes multas po「 vio-acfo dos indices de Qualidade,

ap6s um pe「fodo m仙mo de 9O (noventa) d-aS do inicio do gerenciamento completo do Sistema

de =uminac5o Pdblica do CONTRATANTE.

9.2.1・ Ficam estabelecidos os∴Seguintes percentuais de mu-tas′ aPIicaveis quando do

descumprimento contratual:

a〉 5% (cinco por cento) por desatendimento a um ou dois dos prazos fixad。S na ClausuIa

8"3 deste Contrato;

b〉 10% (dez por cento) por desatendimento a t「es ou quatro dos prazos fixados na CIausuia

83desteContrato’　r昆易
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c) 20% (Vinte por centO) por desatendimento a cinco ou mais dos prazos fixados na

9.3. Podera ser acrescido o percentua- de ate 2′5% (dois virgula cinco por cento〉 sobre os

montantes definidos no item 9.2.1 e alineas, CaSO O descumprimento dos p「azos acarrete s釦O

comprometimento da seguranca pllblica'

9.4. As muItas pecuni緬as desc「itas neste item nわisentam a CON丁RAmDA de receber outras

pena-idades ou sanc6es∴administrativas de acordo com os procedimentos adotados pelo

Munictpio e com o dipioma IegaI pe「tinente・

9.5. A multa sera descontada dos pagamentoS eVentualmente devidos pela Administra誇o.

9.6. O vaio「 das multas ap=c∂das, aP6s reguIar processo administrativo′ POder5 ser descontado

dos pagamentos devidos pelo Municfpio CONTRATANTE ou devera ser recolhida pela

coNTRATADA, em COnta banc訪a a ser informada peIo Munic毎io CONTRATANTE′ nO PraZO

maximo de 3 (tres) dias jlteis, a COntarda aplica軍o da sane5o.

9.7. RESCISÅo coNTRATUAしE OUTRAS PENALIDADES

9.7.1. O CONTRAmNTE poder5　rescindir o contrato′ independentemente de quaIque「

procedimento judiciai, Obse「vada a IegisIac5o vigente, nOS Seguintes casos:

a) Por infracfo a qualquer de suas clausuIas;

b) Pedido de concordata, fal釦cia oul dissoluf5o da CON丁RARADA;

C〉 Em caso de transfer釦cia, nO tOdo ou em parte, das obrigag6es assumidas neste contrato,

Sem PreVio e expresso avjso do CONTRAIANTE;

d) Por comprovada deficjencia no atendimento do objeto deste contrato.

9.7.2' O CONTRATANTE poder5′ aind∂, Sem C∂rater de pena=dade, decIarar rescjndido o contrato

POr COnVeniencia administrativa ou interesse p踊co′ COnforme disposto no artigo 79 da Lei

Federai n9 8.66帥3 e suas aIterac6es, garantidos os direitos da CONTRAIADA.

9・7.3" PeIa recusa injustificada em assinar o l古mo de Contrato, mu-ta compensat6ria de lO%

(dez por cento) sobre o vaIor totai da contrata勘inaplic5vel aos licitantes convocados nos

termos do par5grafo 29′ do artigo 64′ da Lei FederaI n9. 8.66q93.

9・7.4. Por quaisquer out「as inexecuc6es parcjaisノa CONTRATADA responder5 pe-os danos

CauSados e muIta de at6 10% (dez por cento) sobre ovaIortota- da contrata亨aO.

9.7.5. As penaiidades serao apIicadas ap6s regular processo administ「ativo, em que Seja

assegurado ao 。citante o contradit6rio e a ampIa defesa′ COm OS meios e recursos que -hes sao

inerentes.

園田
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9.7.6. A sancao de decla「a串O de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administra95o

Pd帥ca 6 de compet釦cia excIusiva do Chefe do Executivo MunicipaI.

9.7.7. As demais san96es sわde compet釦cia exclusiva da autoridade superior do 6rgfo de

fiscalizac5o do Cont「ato.

9.7.8. As san亨6es previstas, em face da gravidade da infra煎y poder菖o ser aplicadas

cumulativamente ap6s regu-ar processo administrativo em que se garantira a observancia dos

princ申OS do contradit6rio e da ampla defesa.

10. OBRiGAC6ES DAS PARTたS

lO.1. OBRiGAC6ES DA CONTRA丁ADA:

10.1.1. Entregar o objeto nas condi?6es estabeIecidas, reSPeitando todos os prazos fixados.

10.1.2. Manter durante toda a execucfo contratuai′ em COmPatib冊ade com as obrigac6es

assumidas, tOdas as condi亨6es de hab冊asao e qualificacわexigidas na licita揃o.

10.1.3. Reparar, COrrigi「, remOVer, reCOnStrui「 ou substituir声S SuaS eXPenSaS′ nO tOtaI ou em

parte, O Objeto do contrato em que se verificarem v品os′ defeitos ou incorrec6es resultantes

da execuc5o ou de materiais empregados′ e reSPOndera por danos causados diretamente a

terceiros, aO CIDES ou ao Munic申O CONTRATAN丁E, independentemente da comprova軍O de

sua cuipa ou doIo na execu誇o do contrato, n5o podendo ser arguido para efeito de excIusfo

Ou reduc富o de sua responsab硝dade o fato de o CONTRATANTE proceder a fiscaiizacao ou

acompanha「 a execu軍o contratual.

10.1.3.1. Para cumprimento do previsto neste subitem, Se「ironcedjdo o prazo de O5

(cinco) dias, COntados da notificacao.

10・1.4. Responder por todas as despesas diretas e jndiretas que incidam ou venham a incidir

SOb「e a execu串o do contrato′ inclusive as obrigac6es relativas a saI緬osI P「eVidencia sociai′

impostos, enCargOS trabalhistas′ fiscais′ COmerCiais e outras provid合ncias, reSPOndendo

Ob「igatoriamente peio fiel cumprimento das leis trabalhistas e especificas de acidentes do

trabalho e Iegislac§o correlata′ aPIicaveis ao pessoal empregado na execu軍o contratual.

10.1.与・ Ressarcir eventuais preju(zos sof「idos pelo C-DES ou peIo Munic(pio CONTRATANTE,

em virtude do seu inadimplemento em reIac50 aO CumPrimento de enca「gos trabalhistas,

PreVidenci糾os′ fiscais e comerciais resuItantes da execucao do contrato, incIuindo-Se neSSe

dever custas judiciais′ honor諒os advocatidos entre outros regu-armente suportados pelo

CIDES ou peIo Munic毎io CON丁RATANTE,

10・1.6. Presta「 imediatamente as informa96es e os esc-arecimentos que venham a se「

so=citadoi PeIo CIDES ou peIo Mun撰芳Th’Salvo quando両arem em
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indaga96es de carater tecnico′ hip6tese em que serfo respondidas no p「azo de ate 24 (Vinte e

quatro) horas.

10.1.7. Cump「ir, quando for o caso′ aS COndic6es de garantia do objeto′ reSPOnSab掴zando-Se

pelo per(odo oferecido em sua propoSta′ Observando o prazo m面mo exigido pela

Administra軍o.

10.1.8. Supervisionar os servicos rea-izados por sua equipe de trabaIho′ POr meio de um

responsave- t6cnico hab冊ado′ inteirando-Se das condic6es de execuc5o do servico e

promovendo as a-terac5es necess狛as′ SemPre COm O aCOmPanhamento do Munic申O

CONTRATANTE.

10.1.9. P「ovidenciar a substitu喧O 。e qualquer profissional envoIvido na execuc5o do objeto

contratuaI, Cuja conduta seja considerada indesejgiveI pela fiscaIizacao do Municipio

10.1.10. Respeitar a Iegis-a辞o relativa a ( SPOSic5o final ambientaimente adequada dos

「esiduos gerados, mitigac§o dos danos ambientais por meio de medidas condicionantes e de

compensa軍o ambiental e outrosI COnforme legisla肇o pertinente.

10.1.11. Fomecer todos os Equipamentos de Prote荷o lndividual - EPI para os∴SeuS

empregados e Equipamentos de Prote誇o Coletiva - EPC necess訪os′ de acordo com as

normas da ABNT e a legisIa蜂o vigente.

10.1・12・ Providenciar, imediatamente, a COrreSaO das deficiencias apontadas pelo Munic佃io

CONTRATANTE com respeito a execuc約do objeto.

10.1.13. Cumprir os prazos previstos no(s) contrato(s) ou outros que venham a ser fixados

PeIo Munic(pio CONTRATANTE.

10.1.14. Dirimir qualquer d面da e prestar esclarecimentos acerca da execu辞o do(s〉

COntratO〈s〉′ durante toda a sua vjgencia′ a Pedido do CIDES ou do Municfpio CONTRA丁ANTE.

10.1.15. Comunicar ao Munic申O CONTRATANTE′ imediatamente, qualquer altera如que

POSSa COmPrOmeter a continuidade da contrata亭aOI bem como substituir os documentos com

PraZO de vaIidade expirado.

10・1.16. Encaminhar ao Munic佃io CONTRATANTE′ juntamente com a nota fiscal/fatura, OS

documentos comprobat6rios da manuteng50 das condi96es de habilitac竃o ou quaIifica肇o

exigidas na licita9aO′ eSPeCia-mente c6pias das certid6es de 「egularidade junto ao FGTS e a

Seguridade sociai′ Cuja autenticidade ser台confirmada nos sites dos 6rgaos emissores pe-o

gestor/fiscal do contrato.

園田
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10.1.17, Quando soIicitado, Submeter a ap「ova肇o do Munic佃io CONTRA丁ANTE as amost「as

de todos os materiais a serem entregues.

10.1.18. Preencher o 「espectivo Laudo de Responsab冊ade Tdenica quando da instal∂CaO de

iuminarias novas.

10.1.19. Entregar o Termo de Ga「antia d。S itens u帥zados nos servi?OS de manutencao.

10.1.19.1. No que tange ds lampadas/Iuminarias de血mina軍o p心biica, deverao ser

atendidas as diretrizes de descarte′ tranSPOrte′ armaZenamentO e aCOndicionamento de

lampadas de =uminacao Pdblica previstas no ManuaI de Descarte de L台mpadas do

Prog「ama Nacional de Conse「vacao de Energia Eletrica - Procel, divuIgado peia Eletrobras,

ou documento que venha a substiturIo′ na medida em que as diret「izes aIi contidas se

baseiam nas no「mas ambientais aplic5veis e nas normas t6cnicas da Associa肇o Brasileira

de Normas Tecnicas-ABNT e do Municipio.

10.1.20. Manter contatO direto com o CIDES e com os Munic毎ios CONTRATANTES,

fornecendo quaisquer informa96es soIicitadas.

10.2. OBRiGAC6ES DO MUN!C千pIO CONTRATANTE:

10.2.1. Solicita「 a execuc富o do objeto a CONTRATADA atraves da emissわde ordem de

fomecimento,

10.2.2. Proporcionar a CONTRATADA todas as cond咋6es necess鉦as ao pleno cumprimento

das dete「minac6es do Pregao Eiet「6nico ng Ol/2O21.

10.2.3. Fiscaliza「 a execu串o do objeto contratual atraves de sua unjdade competente,

POdendo, em decorr釦cia, SO=citar providencias da CONTRATADA, que atenderきou justificar5

de imediato.

10.2.4・ Notificar a CONTRATADA de qualque「 i「regula「idade decorrente da execu亨aO do

Objeto contratua上

10.2'5・ Acompanhar a gestfo dos contratos e os pagamentos devidos a CONTRATADA nas

COndi亭6es estabeIecidas neste instrumento.

10.2.6・ ApIicar as pena=dades previstas em Iei e neste instrumento, CaSO neCeSS鉦o.

1O.2.7. Fiscalizar a execuc答o do contrato′ isoiada ou juntamente com t6cnico冊cado pelo

CIDES′ O que naO fara cessar ou diminuir a responsabiIidade da CONTRATADA peIo perfeito

CumPrimento das obrigac6es estipuladas′ nem POr quaisquer danosI inc-usive quanto a

terceiros, Ou POr irreguiaridades constatadas.

園田
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10.2.8. Rejeitar todo e qualquer material de m5 qua=dade e em desconformidade com aS

especifica96es do Termo de Referencia e com as normaS t6cnicas vigentes.

10.2.9. Efetuar o 「ecebimento provis6「io e definitivo do objeto.

10.2.10. Solicitar o imediato afastamento de quaIquer empregado da CONTRATADA′ Cujo

compo「tamento ou capacidade tecnica seja julgado inconveniente ou esteja em

desconformidade com as disposic6es contratuais e legais.

10,2.11. VerificarI anteS do pagamento′ a regu-aridade de recolhimento dos encargos sociais′

trabalhistas, PreVidenci緬os e outros que Se fizerem iegalmente necessarios.

11. GARANTIAたASStSTENcIA TEcN

11.1. As garantias dividem-Se entre‥ garantia das血ervenc6es de quaisquer naturezaS, garantia

das l含mpadas devaporde s6dio egarantia das iuminarias de LED:

11.1.1. 1ntervenc6es e16t「icas no parque de血mina軸P剛Ca de qualquer tipo: 30 (trinta〉

dias, COntados da血erven肇O/manuten申y

ll.1.2. Lumin緬as碕mpadas deVaporde S6dio: 01 (um) ano, COntado da instala9aO;

11.1.3. Lumin緬as de LED: m仙mo deO5 (Cinco) anos, COntados da instala串o.

11.2. As lumin訪as dever5o pbssuir termo de garantia expedido鉦etamente peIo fabricante. Os

representantes/fomecedores dever約repassar a garantia do fabricante para o MunicIpio,

atraves da declaracao de garantia so=daria′ aO reSPeCtivo fo「necedor nacionaI′ fomecida peIo

fabricante.

11.3・ No caso do fabricante ser intemacionaらdevera ser apresentada garantia soIidarja ao seu

representante no Bras=, eXP=cjtando a raz5o sociaI e o CNP」 do fomecedor nacionaI.

11.4. A garantia 。e>era Ser de与(cinco) anos, Ou mais, de funcionamento pa「a a Iuminaria de

LED, a Partir da data da nota fiscai de venda ao consumidor, COntra qualquer defeito dos

COmPOnenteS′ COntrOIador′ dispositivos′ mate「iais/ mOntagem Ou de fabricacao das luminarias,

11・与・ Em caso de devoIu弟o das luminarias para reparo ou substituisfo, dentro do pertodo de

garantia contratual′ tOdas as despesas decorrentes do transporte′ Substitui9aO Ou rePara時O do

materiai defeituoso no aImoxarifado ou no poste, COr「er5o por conta do fomecedor, bem como

as despesas para entrega das Iuminarias novas ou reparadas.

11.6. Em caso de defeito dentro do prazo da garantia contratual, O fornecedor te「5 o prazo

estabelecido peIo CDC (C6digo de Defesa do Consumidor), COntados a pa面r da comunica肇o, POr

escrito, Pelo Municipio para o fornecedo「, Para Sanear O defeito.

図四
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11.7. As Iuminarias fornecidas em substituicao as defeituosas somente serao aceitas ap6s a

aprovac§o dessas novas lumin品as pelo MunicIpio CONTRATANTE,

11.8. A Iumina而a substituida ou reparada dentro do prazo de garantia deve te「 essa garantia

renovada por um per(odo de与(cinco〉 anos, Ou mais, a COnta「 da nova entrada em opera嘩o.

11.9. As condi亭6es de ga「antia estipuIadas aplicam-Se tambem ds iumindrias fomecidas em

Substituicio as defeituosas.

11"10. Nfo ser5　admitida substituisao de marcas, Saivo comprovada impossib冊ade de

COntinuac富o de seu fomecimento.

12. ARQUiVOS DIGITAIS PARA PROJ即Q則MINoT盲C喧Ql二子l ¥ ,

12'1. A CONTRATADA dever5 disponib冊ar gratuitamente, Para u帥zac50 do Municfpio, OS

arquivos digitais em formato IES das Iumindrias fo「necidas.

12.2. O ∂rquivo IES de cada um dos produtos indicados, devera ser informado no momento da

execu嘩o do Contrato, juntamente com os demais documentos solicitados.

12.3. Alem dos requisitos construtivos e tecnicos ap「esentados, devera haver demonst「a§aO de

que as IumirI諒as atendem a requisitos fotom封「icos para atendimento aos padr6es estruturais

das vias onde se「ao instaladas, em atendimento aos requisitos m面mos de ilumin台ncia e de

uniformidade definidos pe看a NBR 5101:2012.

宣3.髄しA丁eRiOS

13.1. A CONTRmDA deverさapresentar ate o lOg (decimo) dia do mes subiequente aO da

PreStaC訃o dos se「vicos, quando so=citada, aO CONTRATANTE, reIat6rio mensai contendo:

a) Quantidade de Pontos de lP manutenidos com identificac5o dos locais durante o m台s;

b〉 Quantidade de atendimentos de so-icitas6es para manutencao de Pontos de lP Iancados no

Sistema pelo caiI center atraves de recIamac6es recebidas durante o m6s;

C〉 Tipo e quantidade dos materiais substituidos em cada manutencao;

d) Quantidade de Pontos de lP manutenidos identificados pe-a pr6p「ia FiscaIiza如e por esta

SO=citados du「ante o mes;

e) Quantidade em estoque no Almoxarjfado da CONTRAl.ADA de materiaI novo a ser apIicado

nadata;

f) Quantidade em estoque no Almoxarifado da CONTRAmDA de materia- 「etirado a dispos嘩o

do Munic佃io na data;

g) Quantidade de materiai Classe ' nocivo ao meio ambiente que foi 「etirado para

acondicionamento e destina亨aO final na data;

園田
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h〉 Quantidade de pontos 「ecuperados de lP atraves de limpeza e manuten9aO COrretiva em

iumin狛as durante o mes;

i) Demais relat6rios a serem so=citados a crite「io da Fiscaiizac絢

j) lt)dos os insumos que originam relat6rios deve「ao ficar a disposi串o da Fiscalizae5o, Para

COnferencia ′′in /oco′′.

14. CESSÅo DO CONTRATO

14.1. Havendo incontestavei e justificado interesse p心biico e autorizacao prevla e eXPreSSa do

CONTRAIANTE′ O Contrato podera ser cedido ou transferido no todo ou parcialmente.

14"1.1. A cess約do contrato podera ocorrer independentemente da fase em que se encontrar

a execu肇o do objeto contratado, desde que o pretenso cession狛o tenha pa面cipado e tenha

Sido hab冊ado na presente licitacao. Serわconvocadas as empresas por ordem de

Classificac5o obtida na licitac5o.

14.2. E vedada a cessfo deste contrato sem expressa ejustificada anu釦cia do CONTRAmNTE,

14・3" Somente se「a permitida a cessfo em casos de interesse publico.

15. DISPOSIC6ES FIN高

15.1' integram este Contrato o EditaI, a ARP CIDES Ng OOl/2021 e os anexos do Processo

Licitat6rio, bem como a proposta cla CONTRATADA.

15.2" 」unta-Se a eSte Contrato a plani!ha com os p「ecos unit緬os 「egistrados, Segundo proposta

1与・3. Durante toda a execu知do objeto deste contrato′ deve「a a CON丁RATADA observar todas

∂S djsposj事6es do EdjtaI e os anexos que o integram′ nfo podendo se opor ao seu cumprimento,

SOb a aIegacao de nfo estarem tambem transcritas neste instrumento.

15.4. A CONTRATADA dever‥esignar um preposto corno respons紬pe-a execu9aO dos

15.4.1. O CONTRA丁AN丁E podera, a qua-que「 momento′ SOlicitar a substituicao do preposto

indicado′ CaSO eSte nao conduza de fo「ma satisfat6ria a execu亨5o do objeto deste Contrato.

1与・与・ Os casos omissos ser緋esolvidos pela -egisla函Vigente, eSPeCiaImente as leis federais ng

lO・520/2002 e n9 8.666/1993′ bem como peIos preceitos de direito publico.

15.6. Fica eleito o foro da cidade de Monte carme-o-MG’Para dirimi「 quaisque「 d掴as

PrOVenientes do presente contrato′ que de outra fo「ma nfo sejam soIucionadas′ COm eXP「eSSa

ren血oa das partes a quaIquer outro que tenham ou venham a ter′ PO「 mais privilegiado que

§e」a　　過し方
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15.7. E por estarem p-enamente acordes com todas as cl鉦sulas e condic6es aqui consignadas′

assinam o presente instrumento perante aS teStemunhas signat狛as em O2 (duas) vias de igual

teor e forma para que produzam os seus jur(dicos e legais efeitos′ COmPrOmetendo-Se a CumPrir

o presente tao inteira e fielmente como neie se cont6m′ em tOdas as suas cl血sulas e condic6es′

POr Si e sucessores’

Douradoquara, 25 de junho de 2021.

P「efeito Municipai

丁estemunha l:

Assjnatura:

CPF二

COMERCiOしTDA

Representante Legai

Testemunha 2:

Assinatura:

CPF:


