
MUN営C盲甲田O DE ESTRELA DO SUL

ESTADC) DE MINAS C=ERAIS

Rua Alfredo TormIn, 32 - Centro - C∈P 38.525-OOO

丁e恰屯×: (34) 3843置1255 I 1355 I l了叩I 1200

洲.eSt「el尋dos面上調ロ_鋼OV.b「

CONTRATO ADMINiSTRATIVO DE PRESTACÅo DE

SERViCOS N9 094/2021, CJJO OB冊O E A

PRESTACÅo DE SERVICOS TEcNiCOS DE

MANUTENCÅo Eし打RICA DO PARQUE DE

iしUMINACÅo pOBLICA DO MUNICfpiO, COM

FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS

E MÅo DE OBRA, QUE ENTRE Si CEしEBRAM O

MUNICfpIO DE ESTRELA DO SUL E SADENCO Suし

AMERICANA DE馴GENHARIA E COMERCIO LTDA.

Peio presente instrumento o MUNICiPIO DE ESTRELA DO SUL, PeSSOa juridica de direito p心blico

interno, inscrita no CNP」 sob o no 18.592.162/0001-21, COm Sede a Rua AIfredo To「min,32 Centro

- CEP: 38.525-000, Munic毎io de EstreIa do Sul, Estado de Minas Gerais, neSte atO rePreSentada

PeIa Chefe do Executivo, doravante denominado CON丁RATANTE, e a SOCiedade emp「esaria

SADENCO SUL AM駅ICANA DE ENGENHARIA E COMERClOしTDA, PeSSOa jur(dica de direito

Privado, inscrita no CNP」 sob o n9 00.166.929/OOOl-9与, COm endereco a Rua Pascoai Ap6stoio

Pitsica, n9与064, Agron6mica, FIorian6poIis/SC, CEP 8802うー2与与, PeIo seu representante infra-

assinado, Sr. Luiz Ricardo de OIiveira Beatrice, CPF ng l13.845,298-02, Diretor Financeiro,

doravante denominada CONTRATADA, COnSiderando o resuItado do Processo Licitat6rio Pregao

EIetr6nico para Registro de Precos ng OOl/2021, que deu origem a ARP CIDES Ng OOl/2021,

gerenciada peio Cons6rcio P心bIico Inte「municipal de DesenvoIvimento Sustentavel do Trianguio

Mineiro e AIto Parana伽- CIDES, da quaI este Munic佃io 6 6rg書o participante, firmam o

PreSente Cont「ato, Obedecidas as disposi96es da Lei FederaI n9 8.666/93, SuaS altera亨6es

POSteriores e as condic6es seguintes.

1.1. O presente Contrato tem po「 objeto a presta串o de servicos tecnicos de manutencao

e16trica corretiva e preventiva do Munic申o de Estreia do SuI, engiobando o perfmetro urbano,

ZOna rural e agIomerados urbanos mais afastados (comunidades, POVOados e distritos〉, COm

fornecimento de materiais′ equipamentos e mao de ob「a′ COnforme especificac6es e condic6es

descritas nos Anexos que integram o edita- da -icita誇o′ aS disposic6es da ARP CIDES N9

001/2021′ e a PrOPOSta da CONTRATADA, que Ora PaSSam a fazer parte deste instrumento

independente de transcricao por ser de conhecimento das partes.

1.2・ Os servicos poderao ser executados em‥ aVenidas′ ruaS, traVeSSias, VieIas, becos,

escadarias′ eSCad6es′ traVeSSaS′ Pra亨aS′ PaSSeiosI ParqueS′計eas de -aze「, CamPOS de futeboI,

faixas de pedestres′ treVOS′ POnteS′ Viadutos′ eStaCionamentos p踊cos e dreas p心bIicas, e

monumentos hist6ricos do Munic(pio de Estreia do Sul.

1.3. O intcio da execucfo dos servicos objeto deste Cont「ato ser5 em at6 30 dias corrido

Sua aSSinatura′ PraZO adequado para impianta師o do novo modeIo de execucao.
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2.1. Este Contrato possui vig合ncia at6 2与de 」unho de 2022, POdendo ser renovado por um

perfodo de ate 60 (SeSSenta) meses, naS hip6teses do art. 57, da Lei FederaI n9 8.666/93.

2.2. O Contrato regula「-Se.a, nO que COnCerne a Sua eXeCuCfo, aIteracfo, inexecu軍o ou rescis富O,

pelas disposic6es da Lei FederaI n9 8.666/93, Observadas suas aIte「ac6es posteriores, Pelas

disposi96es deste EditaI e pelos preceitos do direito pdblico・

2.3. O Contrato poderaI COm base nos preceitos de direito ptlbIico′ Ser reSCindido peIo

CONTRATANTE a todo e qualquer tempo, independentemente de interpeiacfo judicial ou

extrajudiciaI, mediante simpies aviso, Observada a IegisIacao pe「tinente.

2,4. Far書o parte integrante do Contrato as condic6es previstas no EditaI do Processo Licitat6rio

Preg5o Eletr6nico para Registro de Pre9OS ng OOl/2021, na ARP CIDES Ng OOl/2021 e na proposta

apresentada peIo adjudicat計io.

2.5. A execucao dos serviaps, Objeto deste Contrato, Se「a Peio regime de empreitada por preap

uni聴「i0.

3.1. O vaIor estimado desta contratacfo e de R$ 2.432.916,11 (Dois M冊5es quatrocentos e

trinta e dois miI novecentos e dezesseis re∂js e onze centavos).

3"2. A dota弟o orcamentaria competente para suportar as despesas originarias deste Contrato 6

a seguinte: 02060.02 15452 108与20413 3.3.90.39.00-Ficha 565- Fonte 17

3.3. REA」USmMENTO DE PRECOS, ATUAしIZACÅo FINANC引RA E ENCARGOS

3'3.1・ Conceder-Se-ireajuste de precos ap6s o decurso de prazo de Ol (um) ano, COntado do lg

dia do mes subsequente ao da apresentacao da proposta.

3.3.2. O indice de 「eajustamento sera aque-e apurado peIa Fundacfo Ge輔o Vargas, atraV6s do

rndice Gera- de precos de Mercado鵜IGPM apu「ado no perfodo.

3.3.3. Os pre9OS COntratuais nto serao reajust5veis no caso de atrasos injustificados por parte da

CONTRATADA′ que impactem =O PraZO COntratua- dos servi9OS.

3.3.4. As condi96es de reajustamento de precos estipu-adas anteriormente poder5o vir a ser

alteradas caso ocorra a superveni6ncia de normas federais′ eStaduais ou munjcipais que

disponham de forma diferente sobre a mat6rja ou ainda no caso de extincあdo indice ut掴zado

COmO Par台metro, COnforme item 3.3.2.

3.3.5. Os pre9OS registrados tambem pode「ao ser revistos em decorr全ncia de eventua- reduc5o

dos precos praticados no mercado′ Cabendo ao c-DES promover as negocia
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observadas as disposic6es contidas na a冊ea ′′d′′, do inciso Iしdo art. 65 da Lei Fede「ai n9

8.66封1993, e demais disposic6es Iegais pertinentes.

3.3.6. Ocorrendo fatores que imp"quem em desequil帥O eCOn6mico-financeiro do cont「ato′

considerando as bases pactuadas, POde「a o Contratado requerer revisao dos valores face ao art.

6与, inciso il, letra ′‘d′′ da Lei FederaI nQ 8.66印3. O equ硝brio econ6mico-financeiro s6 ser5

admitido na hip6tese de aiterac50 de precos do(S) servicos (S), devidamente comprovada e

espeIhada a variacao, que deve ser apresentada para avaIia9aO do Munic申O.

3.4. PAGAMENTOS

3.4.1. O pagamento ser5 efetuado em at6 30 (trinta) dias contados da data da apresentac5o da

nota fiscai/fatura devidamente atestada pelo gestor ou fiscal do contrato, mediante credito em

conta cor「ente em nome da CONTRATADA.

3.4,2, Somente serao pagos os quantitativos efetivamente medidos e aprovados peIa

fiscaiiza95o.

3.4.3. O Municfpio CONTRATANTE reserva-Se aO di「eito de recusar o pagame=tO Se′ nO atO da

atestac5o, OS bens entregues nao estiverem em perfeitas condi96es de funcionamento ou de

acordo com as especificac6es apresentadas e aceitas“

3,4.4. O Munic佃io CONTRATANTE poder5　deduzir da importancia a pagar os vaIores

CO「reSPOndentes a muItas ou indenizac6es devidai PeIa ijcitante vencedo「a nos termos do Edital

e anexos que de「am o「igem a ARP CiDES N9 001/2021, O「igin羅a deste Cont「ato.

3.4.5' A Nota Fiscal fatura devera ser emitida peIa CONTRATADA em inteira conformidade com as

exig釦cias legais e contratuais, eSPeCiaimente as de natu「eza fiscaI.

3.4.6. O gestor/fiscaI e/ou o departamento competente do Mu両面O CONTRATANTE,

jdentificando quaiquer diverg釦oia na nota fisca一/fatura′ dever5 devo-v糾a a coNTRA丁ADA para

que Sejam fejtas as correc6es necess訪as′ Sendo que o prazo estipulado para pagamento ser5

COntado somente a partir da reapresentat:aO do documento′ desde 。ue devidamente sanado o

3.4・7. O pagamento devido pe-o Munic,pjo CONTRATANTE sera efetuado por meio de dep6sito

em COnta bancf南a ser informada peIa CONTRATADA ou′ eVentua-mente′ POr Outra forma que

Vier a ser convencionada entre as partes.

3.4.8. Uma vez paga a import台ncia discriminada na nota fisca一/fatura, a CONTRA丁ADA darまao

Munic(pio CONTRATANTE piena′ gera- e irretratfro- quitacao dos va-0「eS ne-a discriminados,

Para nada maisvira reclamarou exigira quaIquert仙o, temPO Ou forma.

3.4"9. Todo pagamento que vier a ser considerado contratualmente indevido sera objeto de

ajuste nos pagamentos futuros ou cobrados da CONTRATADA.
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3.4.10. Nenhum pagamento sera efetuado a CONTRA丁ADA sem que esta tenha comprovado′ POr

antecipacao, a documenta串0 de prova de sua reguIaridade junto ao INSS e FGTS.

3.4.11. Toda a documentac約exigida devera ser apresentada em o「iginai ou por qualque「

processo de reprografia′ autenticada por cart6rio competente ou por servidor da Administrac5o′

ou pubIicacao em 6rgao da imprensa oficiai. Caso a documentacao tenha sido emitida pela

intemet, S6 serさaceita ap6s a confirmacao de sua autenticidade.

3.4.12. Fica expressamente estabelecido que nos precos propostos estao incIu(dos todos os

custos diretos e indiretos para a execucao do(s〉 servi9OS(s), de acordo com as condie6es

previstas nas especificac6es e nas normas indicadas neste EditaI e demais documentos da

iicitacao, COnStituindo assim sua unica remuneracao peIos t「abalhos contratados e executados.

4.1. E vedado efetuar acrescimos nos quantitativos fixados pela ARP CIDES N9 001/2021,

incIusive o acrescimo de quetrata o § 1g do art. 65 da Lei FederaI nQ 8.666/1993.

4.2, Na assinatura deste contrato, Sera eXigida a comprovacao das condic6es de habi=ta亨aO

consignadas no Edital, aS quais deve「岩o ser mantidas peIo Iicitante durante a sua v-genCIa.

4.3. A recusa injustificada da adjudicata「ia em assinar o Contrato no prazo estabeiecido, bem

como n5o apresentar as mesmas condis6es exigidas para sua participac5o e hab冊acfo na

Iicjtac5o origin5ria, CaraCterizar5 o descumprimento total da obrigac§o assumida, Sujeitando_a aS

San亨6es previstas no EditaI e neste Contrato, Sem Prejurzo das demais comina亨6es iegais

cab(>ejs.

4.4. O Munic(pio providenciarきa pubiica95o do extrato do instrumento do contrato na lmprensa

Oficiai′ at6 o 5g (quinto) dia刷do m台s seguinte ao de sua assinatura, Para OCO「「e「 nO PraZO de

20 (Vinte) dias daquela data, nOS termOS do paragrafo面co do a「tigo 61 da Lej Federal n.g

8.666/1993.

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

PraZO de vaiidade da ARP CiDES NgOOl/2021.

4"6. Ap6s a assinatura do contrato′ O Munic直io CONTRATANTE p「ocedera a emissfo da Nota de

Empenho em favor da CONTRATADA′ detento「a da ARP C-DES N9 001/2021, bem como da

Ordem de Servi9O - OS -COrreSPOndente′ Visando a execucao dos servicos demandados.

4.6.1. A detentora da ARP CIDES Ng OOl/2021 que nao aceitar as condic6es estabeiecidas na

OS′ naO CumPrindo assim as obriga'6es prescritas na ARP CIDES N9 001/2021 e no contrato,

estara sujeita as sanc6es p「evistas no Edita- que deu origem a ARP C-DES N9 001/2021 e neste
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4.6.2. A detentora da ARP CIDES Ng OOl/2021 devera executa「 os se「vicos em conformidade

com as exig釦cias p「escritas no EditaI e seus anexo§, que deram origem a ARP CIDES N9

001/2021.

4.7. O CiDES avaIiarまo mercado constantemente, PrOmOVendo, Se neCeSSario, aS negOCiac6es ao

ajustamento dos precos, Pub=cando, trimestraImente, OS PreCOS registrados, em Obedi全ncia ao §

29 do art. 1与, da Lei Fede「al ng 8.666/1993.

4.8. Quando o pre9O registrado se tomar superior ao pre9O Praticado no mercado por motivo

superveniente, O C-DES convocara o Iicitante benefici緬o para negociar a reduc菖o dos precos aos

Valores praticados peIo mercado.

4.8.1. Caso o licitante benefici緬o nfo aceite reduzir seus p「ecos aos vaIore; Praticados peIo

me「cado, eSta「訓iberado dos compromissos assumidos, Sem aPiica亭fo de penaiidade.

4.8.2. A ordem de classificacao dos Iicitantes que aceitarem reduzir seus precos aos vaiores de

mercado observara a cIassifica9わOriginal.

4_9. O Contrato regular-Seもno que conceme a sua execucaO, alte「ac約, inexecu9aO Ou reSCis着o′

pe-as disposi亨6es da Lei Federal nQ 8.666/1993′ Observadas suas aIterac6es posteriores′ Pelas

disposic6es do Edital e anexos que deram origem a ARP CiDES Ng OOl/2021 e peios preceitos do

Direito P心bIico.

4.10, O Contrato poder5, COm base nos preceitos de Direito P的Iico, Ser reSCindido peIo

Munic(pio CONTRA丁ANTE a todo e quaiquer tempo, independentemente de interpeia9aO judiciaI

Ou eXtrajudiciaI, mediante simpIes aviso, Observada a Iegisla亨5o pertinente.

4.11. Farao parte integrante do cont「ato as condis6es p「evistas no Edital e anexoi que deram

Origem a ARP CIDES NQ OOl/2021 e na proposta apresentada peio adjudicat羅o.

4.12. A contrata9aO dos servicos objeto desta iicita9aO Sera Pelo regime de empreitada por preco

un庇う「i0.

与。 CONDIC

与"1. A CONTRATADA dever5 executar e entregar os servi9OS COnt「atados nos te「mosI COndi96es e

PraZOS fixados no Termo de Refe「encia e nas Especificac6es T6cnicas, COnStanteS,

respectivamente nos Anexos i e一一do Edita- que deu origem a ARP CIDES N9 001/2021, e

COnfo「me as disposic6es deste instrumento contratua一, aI6m da pIena obedi釦cia aos ditames da

Lei Fede「ai n9 8.666/1993 e demais normas vigentes pertinentes ao objeto desta iicita誇o.

5.2. A contratacao dos servicos nao estabeIece qua-quer v{ncu-o de natureza empregat(cia ou de

「esponsabilidade entre o Municipio CONTRATANTE e os agentes, PrePOStOS, emPregados ou

demais pessoas da CONTRATADA designados para a execu弟o do objeto contratado, Sendo esta a

unica responsaveI por todas as obrigac6es e encargos decorrentes das

CIDES - Cons6「ci。 P的Iico Intemunicipa- de Desenvoivimento Sustentavei do
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ela e seus profissionais ou contratados, PreVistos na legislacao p緬a vigente, Seja trabaIhista′

previde用語緬a, SOCiai, de carater securit緬O Ou quaiquer out「a'

与.3. O Munic佃io CONTRATANTE reserva para Si o direito de nao aceitar ou receber quaIquer

prestacao de servicos ou material em desacordo com o previsto no Edital e anexos do processo

iicitat6「io que deram origem a ARP CIDES Ng OOl/2021, Ou em desconformidade com as normas

legais ou t6cnicas pertinentes ao seu Objeto′ POdendo 「escindir a contr∂ta9aO nOS termOS do

previsto nos arts. 77 e seguintes′ da Lei Federai n9 8.666/1993′ Sem Preju(zo das sanc6es

PreVistas.

与,5. Qualquer to-er鉦cia po「 parte do Munic佃io CONTRATANTE′ nO que tange aO CumPrimento

das obrigac6es ora assumidas pela CONTRATADA′ naO importara’em hip6tese alguma′ em

aIterac50 COnt「atuai, nOVaCaO, tranSa函Ou Perdao′ PermaneCendo em pIeno vigor todas as

condi亨6es do ajuste, POdendo o Mun坤o CONTRATANTE exigir o seu cumprimento a qualquer

tempO.

6.1. A avaIiacao da quaIidade da interven軍o na rede de冊minacao diz respeito aos prazoS de

inte「vencao em reIacao aos tipos de panes possiveis e s5o assim definidos:

6.1.1 Pane GeraI ou Setorial膏a causada pela fa-ta de energia po「 pa「te da Distribuidora de

Ene「gia Elet「ica. Nesse caso/ a CONTRA丁ADA identifica o p「oblema e aciona a CONTRATANTE

para adota「 as medidas cab{veis" Esse tipo de pane nfo tem prazo preestabeIecido para

correcao, uma VeZ que independe da acao da CON丁RATADA′ maS Sim da Distribuido「a de

Ene「gia EIetrica.

6.1.2. Tres pontos lumjnosos ou mais, COnSeCutivos, Simultaneamente com defejto num

mesmo iogradouro: A CONTRATADA deverきefetuar os reparos no prazo de 48 (quarenta e

Oito) horas ap6s o recebimento da chamada ou da ordem de servico do CONTRATAN丁E.

6"1.3. Um ou dois pontos Iuminosos em pane num logradouro: A CON丁RATADA devera

efetuar o reparo no prazo de 72 (Setenta e duas) horas ap6s a recepc5o da chamada ou da

Ordem de servico do CONTRATANTE.

6.2. A quaIidade da intervencfo na rede de iiuminacfo e medida de acordo com os seguintes

itens de controie (Tipos de Pane):

6.2"1. Tempo de atendimento a reciamacao de O3 (tr台s) pontos Iuminosos ou mais

COnSeCutivos apagados num mesmo Iog「adouro: 80% das recIamac6es em ate 48 horas no

Primeiro ano e 90% nos anos subsequentes.

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

豊e:0“ das rec-amac6es em ate 72 horas no二該;

CIDES葛Cons6rcio Pl]biico intemunicipaI de DesenvoIvimento Sustentavei do TrianguIo皿neI

Av, Ant6nio Thomaz Fer「ej「a de Rezende, nO 3.180 - Distrito lndust「iaI
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6,3, Em quaisque「doscasosestabe-ecidos no item 6.1・2 e 6・1.3′ e Se O COnSertO neCeSSitarde

uma interven函de manuten如pesada, a CONTRATADA devera informar′ nO finai dos p「azos

para reparo estabelecidos naqueIes subitens′ a fiscalizacao da CONTRATANTE e ap「esentar-1he a

programacao da cor「espondente correcao.

6.4. Nas avaliac6es a-usivas ao item e seus subitens, SeraO eXCluidas′ Para efeito de co=trOIe′

as constata申es de problemas causados por abalroamento de postes′ Situac6es decorrentes de

servi9OS em CurSO, que eStejam sendo executados pe-a CON丁RA丁ADA′ alem dos decorrentes dos

motivos de forca maior.

6.5. A responsab冊dade pe-a manutenc50 das instalac6es peIa CONTRATADA sera reaIizada em

confo「midade com as meIhores tecnicas da area.

6.6. GARANTIA DOS SERVICOS

6.6.1. Caso, aO finai da execuc5o, a aCeitacao da obra esteja vincuiada ao recebimento da mesma

por parte da Concessiona「ia LocaI, a garantia da obra e qualque「 adequa9aO POr ela imposta′

estara sujeita as normas e eXigencias da concession訪a e訓egislac5o em vigor.

6.6.2, Toda e qualquer a-tera函que venha a ser necess羅a em quaIque「ob「a/servico realizado

seja por exigencia da Concession飢a ou por inadequac5o de m6todos executivos ou

materiais/pecas/equipamentos ut冊ados/ap=cados peIa CONTRATADA′ eSta Se COmPrOmete a

「epar∂r imediatamente/ Sem qua-que「 ∂nus ou despesa adicionai para o CONTRATANTE"

6.6.3. Todos os se「vicos executados pe-a cont「at∂da no Sistema de iIumina亨5o P的lica deve「約

ser garantidos nos prazos da IegisIa弟o vigente′ COntados a parti「 da data de conclus5o e

consequente aceitac5o, Observando o disposto no item 6・1・2, ′′f′′, do Anexo I - Termo de

Referencia, do Processo Iicitat6rio.

7.1. A execucao contratual sera acompanhada por servidor indicado por cada Munic直io

CONTRATANTE especiaimente designado pa「a este fimI POdendo ser compart冊ada com tecnico

COntratado pelo CiDES.

7.2. O Municわio CONTRATANTE indicar5, POr meio de ato formai, O PrOfissionai responsivel que

atuaratomo gestor/fiscal do contrato.

7.3. A atestacあdas faturas referente as etapas dos servicos objeto deste contrato caberきao

Munic直io CON丁RATANTE.

7.4. A CONTRATADA nio executar5 nenhum servico objeto deste Processo sem a ci台ncia ou

Participacao do responsaveI peIa fiscaliza'aO do cont「ato,

CIDE§ - Cons6rcio P伽iico Intemunicipai de DesenvoIvimento SustentaveI do Triangulo Minei「o o Alto Pa「anaiba
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7.4.1. A ci釦cia do fiscal do Contrato, de que trata o item 7.4 acima, POderまser anterior ou

POSterior (na moda=dade de conferさncia ou atestac50 do servico) alntervencio no ponto de

iIuminacao publica.

8.1" Os servi印s ser5o executados dentro do territ6rio do CONTRATANTE compreendendo zona

urbana, ZOna ru「al e aglomerados urbanos mais afastados (Comunidades, Povoados e Dist「itos).

O servico de manutencfo deverさらer eXeCutado de forma a atender os prazos fixados no item

8.3, COnforme so=cita印es dos Mun(cipes ou do Munic(Pio.

8.2. Quanto aos se「vicos de manutencao do sistema de lP, O PraZO Para reCuPera軍0 de quaiquer

POntO COm defeito no perinetro urbano da cidade sera de ate lZO (Cento e Vinte) horas

COntando do recebimento da reclamac§o por contribuintes ou da soIicitac5o do Munic佃io. Na

ZOna ru「aI e agiomerados urbanos mais afastados (Comunidades, Povoados e Distritos) sera de

ate 168 (cento e sessenta e oito) horas.

8.3. DETAしHAMENTO QUANTO AOS PRAZOS PARA ATENDiMENTO:

a) 120 (CentO e Vinte) horas a pa面r do recebimento da solicitacao para executar os se「Vi事os

de Manuten亨aO Corretiva, POdendo o Municfpio soIicitar atendimento em 48 (quarenta e

oito) horas血eis em at6 10% (dez por cento) das soIicitac5es recebidas diariamente;

b) 24 (vinte e quatro) horas dteis pa「a o lan9amentO nO Sistema informatizado ap6s a

execu9aO dos Servicos de Manuten誇o;

C) 240 (duzentos e quarenta) horas血eis para os Servicos de Manuten辞o Preventiva,

POdendo ser ampIiado a crite「io exclusivo do Munic佃io;

d) 72 (Setenta e duas) hora§ uteis para corre肇o de um ou dois pontos isoIados apagados

durante a noite ou acesoa durante o dia, em regiao cent「aI ou bairro;

e) 48 (quarenta∴e Oito) horas血eis para correcきo de conjunto de O3 (tr台s) ou mais pontos

SequenCiais apagados durante a noite ou acesos durante o dia, em regi5o centraI ou bair「O;

f) 168 (cento e sessenta e seis) horas para correcao de ponto isolado apagado durante a noite

em zona ru「ai ou agIomerados urbanos mais afastados 〈Comunidades, Povoados e Distritos);

g) 96 (noventa e seis) horas ute各s para correcao de conjunto de O3 (t「es) ou mais pontos

SequenCiais apagados durante a noite em zona rural ou aglomerados urbanos mais afastados

(Comunidades, Povoados e Distritos).

8.3.1. O nao cumprimento dos prazos estabeIecidos neste item fara jus a MuIta pecuniaria nos

termos do previsto na C略usuia 9 deste Edita看, quando nao se constituir em outras penaIidades.
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8.4.1. Todos os chamados repassados a CONTRATADAI POr quaisquer meios′　Ser富o

automaticamente inserido; em CrOnOg「ama de atendimento. Caso o CONTRATANTE deseje

reaIiza「 outra programacao, POr queSt6es de adequa弟o financeira′　devera comunicar

PreViamente a CONTRATADA・

9,1. Peia inexecucao totai ou parcial das condi96es cont「atuais, a CONTRATADA ficar5 sujeitaお

penalidades de multa′ SuSPenS菖o tempor品a de participa95o em Iicita誇o e impedimento de

contratar com a Administracio, e/ou decIara軍o de inidoneidade para Iicitar ou cont「atar com a

Administracao Publica, de aco「do com o previsto no art・ 79, da Lei Federal n里10・520/2002, e nO

a「t. 49, do Dec「eto FederaI ng lO,024/2019, Sem Preju‘zo das responsab冊ades civiI e penal

cabiveis, garantind○○Se a Observ緬cia dos princ毎ios do contradit6rio e da ampIa defesa.

9.2. POR FAしHAS NA EXECUCÅo DOS SERVICOS (fNDICE DE FAしHAS) - PENAしiDADES POR

ViOLACÅo DOS rNDICES DE QUAし1DADE: Sem Preju(zo das demais sanc6es contratuais cabfveis′

poderao ser ap-icadas a CONTRATADA as seguintes multas po「 vio嘩o dos血ices de Qualidade′

ap6s um periodo m面mo de 90 (noventa) dias do infcio do gerenciamento completo do Sistema

de =uminac訃o P心bIica do CONTRATANTE.

9.2.1. Ficam estabeIecidos os seguintes percentuais de multas, aPiicaveis quando do

descumprimento cont「atuaI:

a) 5% (Cinco por cento) por desatendimento a um ou dois dos prazos fixados na Cほusuia

8.3 deste Contrato;

b) 10% (dez por cento) por desatendimento a trきs ou quatro dos prazos fixados na C15usuia

8.3 deste Contrato;

C〉 ZO% (Vinte por cento) por desatendjmento a cinco ou mais dos pr∂ZOS fixados na

CIきusuIa 8.3 deste Contrato.

9.3・ Poder5 ser ac「escido o percentuaI de ate 2′与% (dois v(rgu-a cinco por cento) sobre os

montantes definidos no item 9.2.1 e al(neas′ CaSO O descumprimento dos prazos acarrete s6rio

COmPrOmetimento da seguranca pubIica.

9.4. As multas pecuni5rias descritas neste item nao isentam a CONTRAIADA de receber outras

PenaIidades ou san96es administrativas de acordo com os procedimentos adotados peIo

Munic直io e com o dipIoma Iegal pertinente.

9.5. A muIta seridescontada dos pagamentos eventua-mente devidos pe-a Administra9aO.

9.6' O valor das muItas apiicadas′ aP6s reguiar processo administrativo, POdera ser descontado

dos pagamentos devidos pelo Munic佃io CONTRATANTE ou deve「きser reco-hida peIa

CONTRATADA′ em COnta bancaria a ser informada pe-o Municfpio CONTRATANTE, nO PraZO

〔教
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m鉦mo de 3 〈tres) dias llteis, a COntarda apIica9わda sanc約,
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9.7. RESCISÅo coNTRATUAしE OUTRAS PENALiDADES

9.7.1. O CONTRATANTE podera rescindir o contrato′ independentemente de qualquer

procedimento judiciaI, Observada a legisiacao v唾nte, nOS Seguintes casos:

a) Por infra弟o a quaiquerde suas clausuIas;

b) Pedido de concordata, faI合ncia ou dissoIucao da CON丁RATADA;

c) Em caso de transfe「encia, nO tOdo ou em parte′ das ob「igag5es assumidas neste contrato′

sem pr封io e expresso aviso do CONTRAmNTE;

d) Por comprovada defici全ncia no atendimento do objeto deste contrato.

9.7.2. O CONTRARANTE poder5, ainda, Sem Carater de penaIidade′ decla「ar rescindido o contrato

por conveniencia administrativa ou interesse p州ico′ COnforme disposto no artigo 79 da Lei

Federal n9 8.66帥3 e suas alterac6es, garantidos os direitos da CONTRARADA.

9.7.3. PeIa recusa injustificada em assinar o l甘mo de Contrato′ muita compensat6ria de lO%

(dez po「 cento〉 sobre o va-or total da contratac5o′ inaplicavei aos licitantes convoCados nos

termos do par5grafo 29, do a面go 64, da Lei Federal ng' 8〃66印3・

9.7.4. Por quaisquer out「as inexecuc6es parciais′ a CONTRAmDA respondera peIos danos

causados e muIta de ate lO% (dez por cento) sobre o vaior totai da contratacao・

9.7.5. As penalidades ser50 aPiicadas ap6s reguIar processo administrativo, em que Seja

assegurado ao licitante o contradit6rio e a amp-a defesa′ COm OS meios e recursos que Ihes s5o

9.7,6, A sanc5o de dec-aracao de inidoneidade para Iicita「 ou contratar com a Administra9約

Pl]bIica 6 de compet釦cia exciusiva do Chefe do Executivo Municjpai.

9.7.7. As demais san亨6es sao de competencia excIusiva da autoridade superior do 6rg約de

fiscaiiza串o do Cont「ato.

9.7.8. As∴SanC5es previstas, em face da gravidade da infracao, POderao ser apIicadas

CumuIativamente ap6s reguIar processo administrativo em que se garantir5 a observ含ncia dos

P「incipios do contradit6rio e da ampla defesa.

10.1. OBRIGAC6たS DA CONTRATADA:

10・1.1. Ent「egar o objeto nas condic6es estabeiecidas, reSPeitando todos os prazos fixados.

10.1.2. Manter durante toda a execuc害o contratuaI′ em COmPatib硝dade com as obrigac6es

assumidas′ tOdas as condic6es de hab冊acao e quaIifica事ao exigidas na iicitacね

lO.1.3. Reparar, COrrigir, remOVer, reCOnSt「uir ou substituir, aS SuaS eXPenSaS, nO tOtai ou em

Parte, O Objeto do contrato em que se verificarem v(cios, defeitos ou incq町eS6es

Av・ Ant6nio Thomaz Fe「「ei「a de Rezende, nO 3.180 - Dist「ito Indust「laI i CEP: 38.402-349 - UberIa

CNPJ: 19.526.155100Ol-94

Viste nosso sjte: WWW.Cides.com.b「
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da execu辞o ou de materiais empregados′ e reSPOnder5 po「 danos causados diretamente a

terceiros, aO CIDES ou ao Municipio CONTRATANTE, independentemente da comp「OVaCaO de

sua culpa ou do-o na execucao do contrato′ naO POdendo ser arguido para efeito de excIusao

ou redu亨aO de sua responsabilidade o fato de o CONTRATANTE p「ocede「描scaIizac5o ou

acompanhar a execucao contratuai"

10.1.3,1. Para cumprimento do previsto neste subitem′ Sera COnCedido o prazo de O5

(cinco) dias, COntados da notificac5o・

10.1.4. Responder por todas as despesas diretas e indiretas que incidam ou venham a incidir

sobre a execucao do contrato, inc-usive as obrigac6es reIativas a sal緬os′ PreVidencia sociai′

impostos′ enCargOS traba-histas′ fiscais′ COmerCiais e out「as p「ovidencias′ reSPOndendo

obrigatoriamente pelo fiel cumprimento das -eis trabaihistas e especificas de acidentes do

trabaIho e legislacao correlata, aPiicaveis ao pessoaI empregado na execu亨aO COnt「atuaI・

10.1.5. Ressarcir eventuais prejuizos sofridos peio CIDES ou peIo Municipio CONTRATANTE′

em virtude do seu inadimplemento em reIa9aO aO CumPrimento de encargos t「abaihistas′

p「evidenc謝os′ fiscais e comerciais resu-tantes da execuc5o do contrato′ inciuindo-Se neSSe

dever custas judiciais, honor緬OS advocaticios entre outrOS regula「mente supo巾ados peIo

CiDES ou peIo Municipio CONTRATAN丁E.

10.1.6. Prestar imediatamente as informac6es e os esci∂reCimentos que venham a se「

soIicitados pe-o C-DES ou pe-o Munic毎yo CONTRATANTE′ SaIvo quando implicarem em

indagac6es de car5ter t6cnico, hip6tese em que ser富o respondidas no prazo de at6 24 (Vinte e

quatro) horas.

10.1.7. Cumprir, quando for o caso, aS COndic6es de garantia do objeto, reSPOnSab冊zando"Se

Pelo perfodo oferecido em sua proposta, Observando o prazo minimo exigido pela

Administ「a9§o.

10.1.8. Supervisionar os servi9OS reaIizados po「 sua equipe de t「abalho, POr mejo de um

responsiveI t6cnico hab冊ado′ inteirando-Se das condic6es de execucao do se「vi亨O e

P「OmOVendo as alterac6es necess狛as, SemPre COm O aCOmPanhamento do Munic佃io

1O.1.9. P「OVidencia「 a substitui鐙o de quaiquer profissionaI envoIvido na execu如do objeto

COntratuai′ Cuja conduta seja considerada indesejavei peia fiscaIizacao do Municfpio

CONTRATANTE.

10・1.10. Respeitar a IegisIa誇o reIativa a dispos肇o finaI ambientaImente adequada dos

resfduos gerados, mitiga軍0 dos danos ambientais por meio de medidas condicionantes e de

CIDES - ConsO「Cio P的Iico Intemunicipai de D6SenVOivimento Sustentかe- do Triangu10 Minei「o o AIto Pa「anaiba
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10.1.11. Fomecer todos os Equipamentos de Protec約lndividuaI - EPI para os seus

empregados e Equipamentos de Prote亨aO CoIetiva - EPC necess訪os′ de acordo com as

normas da ABN丁e a Iegisla誇ovigente・

10.1.12. Providenciar, imediatamente, a CO「「e串o das defici釦cias apontadas peIo Munic(pio

CONTRATANTE com respeito a execu軍o do objeto.

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

PeIo Munic巾io CONTRATANTE.

10.1.14. Dirimir quaIquer d鉦da e prestar esc看arecimentos acerca da execucfo do(S)

contrato(S), durante toda a sua vigencia, a Pedido do CiDES ou do Municfpio CON丁RA丁ANTE・

10.1.15. Comunicar ao Municipio CONTRATANTE, imediatamente, qualquer alteracao que

possa comprometer a continuidade da contratacaoI bem como substituir os documentos com

PraZO de validade expirado.

10.1.16, Encaminha「 ao Munic申O CON丁RATANTE, juntamente com a nOta fiscal/fatu「a, OS

documentos comprobat6rios da manutencfo das condic6es de hab冊ac5o ou qualificac書o

exigidas na Iicitacao, eSPeCialmente c6pias das certid6es de regula「idade junto ao FGTS e a

segu「idade social, Cuja autenticidade se「a confirmada nos sites dos 6rg岩os emissores peio

gestor/fiscaI do contrato.

10.1.17. Quando so=citado, Submeter a aprova95o do Munic佃io CONTRATAN丁E as amostras

de todos os materiais a serem entregues.

10.1.18. P「eencher o respectivo Laudo de Responsabilidade T6cnica quando da instaia誇o de

iumin5rias novas.

10.1.19. Entregar o Termo de Garantia dos itens ut亜ados nos servicos de manuten9登o.

10"1.19.1. No que tange ds I台mpadas/iumjn狛as de冊mina亨aO Pubiica, deverao ser

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

Iampadas de =uminacao Pubiica previstas no ManuaI de Descarte de Lampadas do

Programa Nacionai de Conse「va肇o de E=ergia Eletrica - Proce-I divu-gado peIa E-etrobrasI

Ou documento que venha a substitu口o, na medida em que as diretrizes ali contidas se

baseiam nas normas ambientais aplicaveis e nas normas tecnicas da Associacfo BrasiIeira

de NormasT6cnicas-ABNTe do Municわio.

10.1‘20. Manter contato di「eto com o CIDES e com os Munic(pios CONTRATANTES,

fomecendo quaisquer informac6es soIicitadas.

10.2. OBRiGAC6ES DO MUNiCfpIO CONTRATANTE:

1O.2.1. Solicitar a execu亨aO do objeto a CONTRATADA atraves da emiss5o de ordem de

f二三二‥ ,　　「談碑産一
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10・2.2. Proporcionar a CONTRATADA todas as condic6es necess描as ao pIeno cump「imento

das determinac6es do P「eg約Eietr6nico n9 01/2021.

10.2.3. Fiscalizar a execucfo do objeto contratuaI atrav6s de sua unidade competente,

POdendo, em decorrencia, SOlicitar provid台ncias da CONTRATADA, que atendera ou justificar5

de imediato.

10,2.4, Notifica「 a CONTRA丁ADA de quaiquer irregularidade decorrente da execucao do

Objeto cont「atuaI.

10・2.5. Acompanhar a gestao dos contratos e os pagamentos devidos a CONTRATADA nas

COndic6es estabeIecidas neste inst「umento.

10.2・6. Apiicar as penaiidades previstas em iei e neste instrumento, CaSO neCeSSario.

10.2,7. Fiscalizar a execucao do contrato, isolada ou juntamente com tecnico indicado peIo

CIDES, O que n5o fara cessar ou diminuir a responsab冊ade da CONTRATADA peIo perfeito

CumP「imento das ob「iga時es estipuladas, nem POr quaisquer danos, incIusive quanto a

tercei「os, Ou PO「 irreguIaridades constatadas.

10.2.8. Rejeitar todo e quaIquer material de ma qualidade e em desconformidade com as

especifica96es do Termo de Referencia e com as normas tecnicas vigentes.

10.2.9. Efetuar o recebimento p「OVis6rio e definitivo do objeto.

10.2.10. SoIicitar o imediato afastamento de qualquer empregado da CONTRATADA, Cujo

COmPOrtamentO Ou CaPaCidade tecnica seja juigado inconveniente ou esteja em

desconfo「midade com as disposiapeS COntratuais e Iegais.

10.2.11. Verificar, anteS do pagamento, a reguIaridade de 「ecoIhimento dos encargos sociais,

trabaIhistas, PreVidenci諭os e outros que se fizerem iegaImente necess5rios.

11・1. As garantias dividem-Se entre: garantia das intervenc6es de quaisquer naturezas′ garantia

das lampadas devaporde s6dio e garantia das Iumin〔紬as de LED:

11.1.1. lntervenc6es e16tricas no parque de iIumina9fo pdblica de qualque「 tipo: 30 (trinta)

dias, COntados da intervencao/manutencao;

11.1.2. Luminanas/lampadas deVapor de S6dio: 01 〈um〉 ano, COntado da instaIa軍0;

11.1.3, Lumin鉦as de LED…inimo de O5 (cinco) anos, COntados da instaiacao.

11.2. As luminarias dever5o possuir termo de garantia expedido diretamente peio fab「icante. Os

representantes/fomecedores deverfo repassar a garantia do fabricante para o Munic直io,

atraves da decla「acao de gara=tia solidaria′ aO reSPeCtivo fomecedor nacio=al′ fomecida peIo
/ノ　　.i　　　　,′1　　　　　　　　`

fab「icante.
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11.3, No caso do fab「icante ser inte「nacionaI, dever5 ser apresentada garantia soliddria ao seu

representante no Brasil, eXPiicitando a raz50 SOCial e o CNP」 do fomecedor nacionaI・

11.4. A garantia dever5 ser de 5 (cinco) anos, Ou mais, de funcionamento para a Iumin緬a de

LED, a Partir da data da nota fiscaI de venda ao con§umidor′ COntra quaIquer defeito dos

componentes, COntrOIador′ dispositivosl materiaisI mOntagem Ou de fabrica軍o das iumin羅as.

11.与, Em caso de devoIuc富o das lumin紬as para reparo ou substituic5o′ dentro do per予odo de

garantia contratua看I tOdas as despesas decorrentes do transporte′ Substituic5o ou 「epara肇o do

materiaI defeituoso no almoxarifado ou no poste, COrrer5o por conta do fomecedor, bem como

as despesas para entrega das iumin緬as novas ou reparadas.

11.6. Em caso de defeito dentro do prazo da garantia contratuaI, O fomecedor tera o prazo

estabeIecido peIo CDC (C6digo de Defesa do Consumidor), COntados a pa巾「 da comunica9fo, POr

escrito, Pelo Munic佃io para o fomecedo「, Pa「a Sanea「 O defeito.

11.7. As luminarias fo「necidas em substitui亨aO aS defeituosas somente serfo aceitas ap6s a

aprovac§o dessas novas lumin計ias peIo Munic毎io CONTRATANTE.

11.8, A iumin鉦a substituIda ou repa「ada dentro do prazo de ga「antia deve ter essa garantia

renovada porum per‘odo de 5 (Cinco) anos, Ou mais, a COntarda nova entrada em operacfo.

11.9. As condig6es de ga「antia estipuIadas aplicam-Se tamb6mおluminarias fomecidas em

Substitui軍o as defeituosas.

11.10. N5o serき　admitida substituicfo de marcas, SaIvo comprovada impossibiIidade de

COntinuacao de seu fomecimento.

12.1. A CONTRATADA devera djsponi帥zar gratuitamente, Para ut服acfo do Munic/pio, OS

arquivos digきtais em formato iES das lumin緬as fornecidas.

1Z.2. O a「quivo IES de cada um dos produtos indicados, deverきser informado no momento da

execu弟o do Contrato, juntamente com os demais documentos soIicitados,

12.3. Alem dos 「equisitos const「utivos e tecnicos apresentados, dever掴aver demonstracao de

que as iumin訪as atendem a requisitos fotomet「icos para atendimento aos pad「6es estruturais

das vias onde serao instaIadas, em atendimento aos requisitos minimos de ilumin台ncia e de

uniformidade definidos peia NBR 5101:2012.

13.1. A CONTRARADA devera apresenta「 ate o lO9 (decimo) dia do m全s subsequente ao da

Pre§ta弟O dos se「vicos, quando soIicitada, aO CONTRAIANTE, reiat6rio mensaI contendo:

a) Quantidade de Pontos de IP manutenidos com identificacao dos Iocais durante o m
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b〉 Quantidade de atendimentos de solicitac6es para manuten串o de Pontos de iP Iancados no

Sistema pelo c訓center atrav6s de recIamac6es recebidas durante o mes;

C) Tipo e quantidade dos materiais substitu(dos em cada manutencao;

d) Quantidade de Pontos de lP manutenidos identificados peIa pr6pria Fiscalizacao e por esta

SOIicitados durante o m台s;

e) Quantidade em estoque no Aimoxarifado da CONTRAIADA de materiaI novo a ser aplicado

nadata;

f〉 Quantidade em estoque no AImoxarifado da CONTRARADA de material reti「ado a dispos置o

do Munic申O na data;

g) Quantidade de material CIasse l nocivo ao meio ambiente que foi retirado para
acondicionamento e destinacao finai na data;

h) Quantidade de pontos recuperados de lP at「av全s de limpeza e manuten乾0 COrretiva em

Iumindrias durante o mes;

i) Demais relat6rios a serem soIicitados a crit6rio da FiscaIizac5o;

j) lbdos os insumos que originam reIat6rios deverわficar a di;POSicao da Fiscalizacao, Para

conferencia ′′in /oco′′.

14.1. Havendo incontest5veI e justificado interesse p的lico e autorizac5o pr6via e expressa do

CONTRAmNTE, O Contrato podera ser cedido ou transferido no todo ou parciaimente.

14.1.1. A cessao do contrato podera ocorrer independentemente da fase em que se encontrar

a execucfo do objeto contratado, desde que o pretenso cessionario tenha participado e tenha

sido hab冊ado na presente licita弟o. Ser5o convocadas as empresas por ordem de

CIassifjcacao obtida na ljcitaca○○

14.2. 〔 vedada a cessao deste contrato sem expressa ejustificada anuencia do CONTRAIANTE,

14.3. Somente ser5 permitida a cessfo em casos de interesse p的lico.

1与・1. integram este Contrato o Editai, a ARP CiDES N9 OOl/2021 e os anexos do Processo

Licitat6rio, bem como a proposta da CONTRA丁ADA.

15.2. 」unta-Se a eSte Contrato a planilha com os prec:OS unit訪os registrados, Segundo proposta

da CONTRA丁ADA.

1与・3. Durante toda a execucio do objeto deste Contrato, dever5 a CONTRATADA observar todas

as disposis6es do Edital e os anexos que o integram, naO POdendo se opor ao seu cumprimento,

SOb a aiegacao de nao estarem tamb6m transcritas neste inst「umento.
「1し∪.

15.4・ A CON丁RATADA devera designar um preposto como responsavel pe-a execucao dos

SerVicos objeto deste Contrato.
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1与.4.1. O CONTRATANTE poder台, a qualquer momento′ SOiicitar a substitui軍o do preposto

indicado, CaSO e§te n50 COnduza de forma satisfat6「ia a execucao do objeto deste Contrato.

1与.5. Os casos omissos ser50 reSOIvidos peIa Iegislacio vigente, eSPeCialmente as leis federais n9

10.与20/ZOO2 e n9 8.666/1993, bem como peios preceitos de direito publico'

15.6. Fica eIeito o fo「o da cidade de EstreIa do SuI-MG′ Para dirimir quaisquer d面idas

prove両entes do presente Contrato′ que de out「a forma n5o sejam solucionadas′ COm eXPreSSa

rendncia das partes a qua看quer outro que tenham ou venham a ter′ POr mais p「iviIegiado que

Seja.

1与.7. E por estarem p-enamente acordes com todas as clfusuIas e condic6es aqui consignadas,

assinam o presente instrumento perante as teStemu=has signatarias em O2 (duas〉 vias de iguaI

teor e forma para que produzam os seus juridicos e legais efeitos′ COmPrOmetendo-Se a CumP「ir

o presente tio inteira e fie-mente como nele se contem′ em tOdas as suas clausuIas e condi96es′

PO「 Si e sucessores'

Prefeita Municipal

Testemunha l:

Assinatura:

CP「:

Testemunha 2:

Assinatura:

CPF:
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