
CONTRATO ADMiNiSTRATIVO D冨PRESTA鉱o DE

S駅VICOS N9　003/2021. CU」O OBJ印℃l E　Å

pRE§TACÅo Dさ　S隙Vl印S TEcNICOS　眺

MANuT削Cfio　乱打RICA DO PARQUE Dさ

lしUMINACÅo p庇しiCA DO MuN!Cfp!O, COM

FORNECIM剛TO DE MAT珊IAIS,電QU器PAM削丁OSた

MÅo DE OBRA, QUE削TRE S! C珊開AM O

MUNICipIO DE GRuPIARA E SAD帥CO S肌

AM隙iCANA DE剛G剛HARIA E COMEcIOし丁DA.

PeIo presente instrumento o MUNICfpIO DE GRuPIARA” PeSSOa juridica de direito p心blico

intemo言nscl’ita no CNP」 sob o nO 17.827.858/0001-27, COm Sede a Rua 」ose Ferreira de Castro n9

9′ Municfpio de G「upia「a′ Estado de Minas Gerais, neSte atO rePreSentado peIo(a) Chefe do

Executivo・ doravante denominado CONTRATANTE′ e a SOCiedade empres紬a SAD削CO Suし

AM職ICANA DE削G珊HARIA E COMERCiO晴DA’PeSSOa ju「idica de direito privado言nscrita no

CNP」 sob o n9 00.166.929/0001-95’COm endereco a Rua Pascoal Ap6stoIo Pitsica, nQ 5064,

Agron6mica′ FIoria=6polis作C′ CEP 88025-255, Pelo seu representante面ra・aSSinado, S「.しuiz

Ricardo de Oliveira Beat「ice′ CPF ng l13.845.298-02, Diretor Financeiro, doravante denominada

CONTRATADA′ COnSiderando o resultado do Processoしicitat6rio Preg3o Elet「6nico para Registro

de Presos n9 001/2021′ que deu origem a ARP C-DES N9 001/2021, gerenCiada pelo Cons6「cio

P軸co Intermunic圃de DesenvoIvimento Sustent5veI do Triangulo Minei「o e AIto Paranafba -

CIDES′ da qual este Municjpio 6 6rgao participante′ firmam o presente contrato, Obedecidas as

disposic6es da Lei FederaI n9 8.666/93′ SuaS a-terac6es posteriores e as co嘩6es seguintes.

l.1・ O presente Contrato tem por objeto a prest∂酌de servicos t6cnicos de manuten勘eletrica

COrretiva e preventiva do Munic申O de Grupiara eng~obando o perimetro urbano, ZOna rural

e aglomerados urbanos mais afastados (comunidades′ POVOados e distritos), COm

fornecimento de materiais′ equipamentos e mao de obra・ COnforme especificac6es e

COndic6es descritas nos Anexos que integram o edital da Iicita事ao, aS disposi事6es da ARP

CIDES N9 001/2021′ e a P「OPOSta da CONTRATADA′ que Ora PaSSam a fazer parte deste

instrumento independente de t「anscri如por se「 de conhecimento das partes.

1.2. Os servigos poderao ser executados em: aVenidas′ ruaS′ traVeSSias′ VieIas′ becos, eSCadarias,

escad6es′ traVeSSaS′ PraCaS′ PaSSeios′ ParqueS膏reas 。e Iazer, CamPOS de futeboI, faixas de

Pedest「es′ treVOS′ POnteS′ Viadutos′ estaCionamentos p輔os e areas p輔cas′ e

mOnumentos hist6ricos do M面Cipio de Grupiara.

1.3教O inicio da execu軸dos servicos objeto deste Contrato ser5 em at6 30 dias corridos ap6s sua

assinatu「a′ PraZO adequado para implantacao do novo modeIo de execu勘



Z. PRAZO DE V!GENCIA E REGRAS CONTRATUAIS

2.1. Este Contrato possui vigencia at6 25 dejunho de 2022′ POdendo ser renovado por um perfodo

de ate 60 (SeSSenta) meses, naS hip6teses do art.与7, daしei Federal n9 8.666/93,

2.2・ O Contrato regulaトSe尋no que concerne a sua execuc5o’altera95o, inexecu辞o ou rescis50,

Pelas disposi誇es da Lei FederaI n9 8・666/93′ Observadas suas altera鈎es posteriores, PeIas

disposic6es deste EditaI e peIos preceitos do direito p踊co.

2.3. O Cont「ato poder5′ COm base nos preceitos de direito p剛co′ Ser reSCindido peIo

CONTRATANTE a todo e qualquer tempo言nd印endentemente de inte「pelagao jud聞ou

extrajudicial′ mediante simples aviso, Observ∂da a IegisI∂CaO Pe軸ente.

2.4" Farao parte integrante do Contrato as condic6es previstas no軸tal do Processoしicitat6rio

Preg5o EIetr6nico para Registro de Pregos n9 001′2021’na ARP C-DES N9 001/2021 e na proposta

apresentada pelo adjudicat緬o.

2.5. A execucfo dos servi印s′ Objeto deste Contrato′ Ser年elo regime de empreitacla po「 preco

uni拍「io.

3. VAしOR DO CONTRATO, PR醐郭O ORCAM削TARIA, REAJuSTE CONTRATUA」的AGAM帥roS

3.1. O va10r eStimado desta contratac釜o 6 de R! 1.039.382,72.

3.2. A dota酌orcament錆competente para suportar as despesas origjnarias deste Co冊ato 6 a

3.3.則りSTAM醐TO DE PRECOS′ ATuALR岬O恥ANCEIRA E弼ARGOS

3.3.1・ ConcedeトSefa reajuste de pre9OS aP6s o decurso de p「azo de Ol (um) ano, COntado do lg dia

do mes subsequente ao da apresentacあda proposta.

3’3・2. O indice de reajustamento sera aquele apurado函Fu噂fro Get輔o Varga§, atraV6s do

indice Geral de Preaps 。e Mercado- 1GPM apurado no perfodo.

3.3.3. Os precos co圃uais n挑erfo reajustiveis no caso de atrasos injust軸os por parte da

CONTRARADA′ que impactem no prazo co=tratual dos servicos.

3"3.4. As co噂es de reajustamento de precos estipuladas anteriormente poderac vir a ser

aIteradas caso ocorra a superve両encia de normas federais′ eStaduais ou municipais que

disp画am de forma diferente sobre a mat6ria ou ainda no caso de ex晒O do indice u輔zado

3.3・5. Os precos regjstrados tambem poderfo ser revistos em decorrencia de eventuaI redugao dos

PreCOS Praticados no mercado′ Cabendo ao c-DES promover as∴negociac6es necess帥as,

Rua Jos6 Fer「eira de Castro, nO 91 ∞ntrO. G「upiara/MG

丁eIe屯螺(34) 3844.1368



園圃圏
observadas as disposi96es contidas na alinea ′′dl do inciso =, do art. 65 daしei Federal ng

8.666/1993, e demais disposic5es legais pertinentes.

3.3.6. Ocorrendo fatores que imp“quem em desequ鵬rio econ6面co-軸anceiro do contrato,

COnSiderando as bases pactuadas, POde「自O Contratado requerer 「evisao dos va10reS face ao art'

65, inciso ll, letra ′′d′′ da Lei Federa上g 8.666/93. O equ消brio econ∂mico-financeiro s6 ser5

admitido na hip6tese de alterac約de pre90S do(S) servi印s (S), devidamente comprovada e

espe冊ada a va「iac;aO, que deve ser apresentada pa「a ava=a95o do Munic師O.

3.4. PAGAMENTOS

3.4.1, O pagamento sera efetuado em at6 30 〈trinta) dias contados da data da ap「esentac§o da

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

conta corrente em nome da CONTRATADA.

3.4,2. Somente ser約pagos os quantitativos efetivamente medidos e aprovados pela fiscaliza9aO.

3.4.3. O Municipio CONTRATANTE 「eserva-Se aO di「eito de recu§ar O PagamentO Se′ nO atO da

atesta弟o, OS bens entregues n約estiverem em pe「feitas condig5es de funcionamento ou de

acordo com as espec棉cac5es ap「esentadas e aceitas.

3.4.4. O Munjcipio CONTRATANTE poder5　deduzir da import糾cia a pagar os vaIores

COr「eSPOndentes a multas ou indenizac6es devida§ Pela =citante vencedora no§ te「mOS do EditaI e

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

3.4・与・ A Nota Fiscai fatura devera ser emitida peIa CONTRATADA em inteira conformid∂de com as

exigencias legais e contratuaisI eSPeCiaImente as de natureza fiscaI.

3.4.6. O gestor侮Cai e/ou o depa舶mento competente do Municfpio CONTRATANTE,

identificando quaIque「 diverg釦cia na nota fiscaVfaturaI devera devoIve塙a CONTRATADA para

que Sejam feitas as correc6es necess全面s′ Sendo 。ue O PraZO eStipulado para pagamento sera

COntado somente a partir da reapresentacao do documento, desde que devidamente sanado o

3.4.7. O pagamento devido peIo Municipio CONTRATANTE sera efetuado por meio de dep6sito em

COnta banc訪a a ser informada pela CONTRATADA ou′ eVentualmente′ POr Outra forma que vier a

Ser COnVenCionada entre as partes.

3'4'8' Uma vez paga a importancia discriminada na nota fiscaI/fatura, a CONTRATADA da南ao

Municipio CONTRATANTE plena′ gera! e irretrataveI quita鈎o dos valores neIa discriminados, Para

nada mais vir a reclamar ou exigir a quai。uer t剛o, temPO Ou forma.

3.4.9. Todo pagamento que vier a ser considerado contratuaImente indevido ser6 objeto de ajuste

nos pagamentos futuro§ Ou CObrados da CONTRATADA.

Rua Jos台Fe「rei「a de Cast「0, nO 9, cent「O, G叩ia「a/MG
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3.4.10. Nenhum pagamento se「a efetuado a CONTRATADA sem que esta tenha comprovado, POr

antecipa誇o, a documenta肇0 de prova de sua reguIaridade junto ao INSS e戸GTS.

3.4・11. Toda a documenta9aO eXigida devera ser apresentada em original ou por quaIquer

PrOCeSSO de reprog「afia, autenticada por cart6rio competente ou por servidor da Administra鱒O,

Ou Pu航a粥o em 6rgao da imprensa o師al. Caso a documentac約tenha sido emitida pe!a

intemet, S6 sera aceita ap6s a confirma軸o de sua autenticidade.

3.4'12. Fica expressamente estabelecido que nos presos propostos estao inclufdos todos os custos

diretos e indiretos para a execuc5o do(S) servi?OS(S), de acordo com as condicoes previstas nas

espec臨ac鎚s e nas normas indicadas neste軸tal e demais documentos da Iicitac約, COnStituindo

assim sua血ica remunera時o pelos tr∂balhos contratados e executados.

4. NORMAS GERA書S DESTA CONTRÅTACÅo

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

O aCr6§Cimo de que trata o § 1Q do art. 65 daしei Federal ng 8.666/1993.

4.2. Na assinatura deste contrato′ Serるexigida∴a COmPrOVa9aO das condi亨6es de hab帥taEaO

COnSignadas no軸tal′ aS quais deverfo ser mantidas peio =citante durante a sua vig釦cia.

4.3. A recusa injustificada da adjudicat訪a em assinar o Cont「ato no prazo estabeIecido, bem

COmO naO aPreSentar aS meSmaS COndic8es exigidas para sua participa悌O e hab冊acao na

iicita弟O O噂nd高′ Ca「aCterizara o descump「imento total da ob「iga軸aiSumicla, Sujeitando-a aS

SanC6es previstas no Edital e neste contrato′ Sem Prejutzo das demais comina96es legais cabivei5.

4・4. O Municipio providenciarfro pub”ca印do extrato do instrumento do contrato na Imprensa

O軸′ ate O与9 (quinto) dia軸do mes seguinte ao de sua assinatu「a′ Para OCOrrer nO PraZO de 20

(vinte) dias daquela dat∂′ nOS termOS do paragrafo面co do artigo 61 da Lei Federa吊.9

4.5. Os contratos decorrentes do sistema de Registro de Precos - SRP deverfo ser assinados no

PraZO de vaIidade da ARP CIDES Ng OOl/2O21.

4.6. Ap6s a assinatura do contrato′ O Municipio CONTRATANTE p「ocedera a emissfo da Nota de

軸Penho em favor da CONTRATADA′ detentora da ARP CIDES N9 001/2021, bem como da Ordem

de Serviso - OS - COrreSPOndente′ Visando a execu如dos servicos demandados.

4.6.1. A detentora da ARP CiDES Ng OOl/2021 que nfro aceitar as condic6es estabelecidas na

O靖o cumprindo assim as obriga$6es prescritas na ARP CIDES N9 001/2021 e no contrato,

eStara Sujeita ds sanc6es previstas no Edita- que deu origem a ARP CIDES N9 001/2021 e neste

Contrato.

Rua Jose Ferrejra de Castro' nO 9’Cent「O, Grupjara′MG
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4.6.2. A detentora da ARP CiDES N9 001/2021 devera executar os servi9OS em COnformidade

com as exigencias prescritas no EditaI e seus anexos′ que deram origem a ARP CIDES Ng

OOl/2021.

4.7. O CIDES avaiiarまO merCado constantemente, PrOmOVendo, Se neCeSS緬0, aS negOCiac6es ao

ajustamento dos p「eco§, Pu帥Cando,師mestralmente, OS Pre印S registrados, em Obediencia ao §

29 do a「t. 15, daしei Federa吊Q 8.666/1993.

4.8. Quando o preco registrado se tornar superior ao pre印praticado no mercado por motivo

superveniente, O CIDES convocarゑO Iicitante benefic輔o para negociar a redu弟O dos p「ecos aos

Valores p「aticados pelo me「cado.

4.8.1. Caso o Iicitante benefici緬o nao aceite reduzir seus precos aos valores praticados pe10

mercado, eStara liberado dos compromissos assumidos, Sem aPIicacao de pena“dade・

4.8.2. A ordem de cIassifica乾o dos licitantes que aceita「em reduzir seus precos aos valores de

mercado observara a cIass謂cacao original.

4.9. O Contr∂tO reg両r葛Se-a, nO que COnCerne a Su∂ eXeCuCaO, aItera師o, inexecucao ou resCisf句

peIas disposi事6es daしei Federai n9 8.666/1993, Observadas suas aIterac6es posteriores, Pelas

disposic6es do Edital e anexos que deram origem a ARP CIDE; Ng OOl/2021 e peios p「eceitos do

Direito P¥]bIico.

4'10. O Contrato podera, COm base nos preceitos de Direito P幽Iico, Ser reSCindido pe10 Municipio

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

extrajudicial, mediante simpIes aviso, Observada a Iegislac5o pertinente.

4.11. Farきo parte integrante do contrato as condi96es previstas =O Edital e anexos que deram

Origem a ARP CIDES N9 001/2021 e na p「oposta apresentada pelo adjudicat緬O.

4.12. A contratac5o dos servicos objeto desta Iicitac5o se「串eIo regime de empreitada por prego

u両tかio.

5・ CONDIC6ES G冨RAIS DE CONTRATACAo

5.1回A CONTRA丁ADA devera executar e entregar os servicos contratados nos termos, COndic6es e

PraZOS fixados no Termo de Referf南a e =aS Especificag6es Tecnicas′ COnStanteS, reSPe億iv∂merIte

nOS Anexos I e iI do軸tai que deu origem a ARP CIDES NQ OOl/2021′ e ⊂Onforme as disposi掃es

deste instrumento contratual′ alem da p!e=∂ Obedi合ncia aos ditames da Lei Federal n9 8.666/1993

e demais normas vigentes pertinentes ao objeto desta licita艶O.

5.2. A contratagao dos servi9OS naO eStabeIece quaIquer vinculo de natureza emp「egatfcia ou de

reSPOnSab刷ade entre o Munic毎io CONTRATANTE e os agentes, PrePOStOS, emPregados ou

Rua Jos色Fe「「eira de Castro- nO 9, ∞ntrO, Grupia「a/MG
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demais pessoas da CONTRATADA designados para a execuc5o do objeto contratado, Sendo esta a

心nica responsavel por todas as obrigac6es e encargos decorrentes das relac6es de t「abalho entre

ela e seus p「ofissionais ou contratados, PreVistos na legisIacao patria vigente, Seja trabalhista,

PreVidenciaria, SOCial, de carater securit緬o ou qualquer outra葛

5.3. O Munic回o CONTRATANTE reserva para si o direito de n約aceitar ou 「eceber qualquer

PreStacaO de servi印s ou mate「ial em desacordo com o previsto no Edital e anexos do processo

licitat6rio que deram origem a ARP CIDES N9 001/2021, Ou em desconformidade com as normas

Iegais ou t6cnicas pertinentes ao seu objeto, POdendo rescindir a contratac5o nos termos do

PreVisto nos arts. 77 e seguintes, da Lei Federal n9 8.666/1993, Sem Prejuizo das sanc6es previstas.

5.5. Qualquer tolerきncia por parte do Municipio CONTRATANTE, nO que tange aO CumPrimento

dai Obriga鈎es o「a assumidas peia CONTRATADA, naO importara, em hip6tese aIguma, em

altera亨的contratuaI, nOVa9約, tranSa揃O Ou Perdさo, PermaneCendo em pIeno vigo「 todas as

COndic6e§ do aju§te, POdendo o Municipio CONTRATANTE exigir o seu cumprimento a qualquer

temPO.

6. AVAしIACAo DA P鵬STACÅo DOS S駄VICOS E GARANTIA

6.1. A ∂Valia粥O da qualidade da intervenc約na rede de冊minac5o diz re§Peito aos prazos de

intervenc50 em reIac50 aOS tipos de panes possiveis e sきo assim de軸idos:

6.1.1 Pane Geral ou Setorial: 6 a causada pela falta de energia por parte da Dist「ibuidora de

Energia胱t「ica" Nesse caso′ a CONTRATADA identifica o p「obIema e aciona a CONTRATANTE

Para adotar as medid∂S Cabiveis. Esse tipo de pane n3o tem prazo preestabe-ecido para

COrrecaO′ uma VeZ que i=depende da acao da CONTRATADA, maS §im da Distribuidora de

Energia醜trica.

6.1.2. Trるs pontos luminosos ou mais′ CO=SeCutivos, Sim亜aneamente com defeito num

meSmO Iogradouro: A CONTRATADA devera efetuar os reparos no p「azo de 48 (quare鳴e

Oito) horas ap6s o recebime=tO da chamada ou da ordem de servico do CONTRATANTE.

6.1.3. Um ou dois pontos Iuminosos em pane num logradouro: A CONTRATADA dever5 efetuar

O reParO nO PraZO de 72 (setenta e duas) ho「as ap6s a recepeao da chamad∂ Ou da ordem de

6.2. A qu抽de da intervenc5o na rede de岨mina印e medida de acordo com os seguintes

itens de cont「ole (Tipos de Pane):

6‘2.1. Tempo de atendimento評ecIamacao de O3陸s) pontos luminosos ou mais consecutivos

aPagados num mesmo Iogradouro: 80% das reclam∂C6es em at6 48 horas no primeiro ano e

90% nos anos subsequentes.

Rua Jo3e Fe「「eira de Ca8trO, no 9, Cent「O, Grupja「a/MG
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6・2・2. Tempo de atendimento a reclamac5o de um ou dois pontos -uminosos apagados num

logradouro: 8O% das reclama96es em ate 72 ho「as no primeiro ano, e 90% nos anos

§ubsequentes.

6.3"　Em quaisquer dos casos estabelecidos no item 6.1.2 e 6.1.3′ e Se O COnSertO neCeSSitar de

uma interven覚o de manutenc著o pesada′ a CONTRATADA dever51 info「mar′ nO finel dos prazos

Para reParO eStabeIecidos naql'eIes su航ens′ a f s軸z∂GaO da CONTRATANTE e apresentar・lhe a

programa鈎o da correspondente cor「e93o.

6.4. Nas avalia$6es aiusivas ao item e seus subitensJ SeraO eXC-uidas′ Pa「a efeito de controIe, aS

COnStataC6es de probIemas causados por abaIroamento de postes′ Situa坤es decorrentes de

SerVicos em curso, que eStejam sendo executados pela CONTRATADA, al台m dos decorrentes dos

motivos de forca maior.

6.5. A responsabilidade pela manutencao das instalae6es peIa CONTRATADA serarealizada em

conformidade com as me帖ores t6cnicas da drea.

6・6・ GÅRÅN丁!A DOS S純V岬OS

6・6.1. Caso′ aO finaI da execucao, a aCeitapao da obra esteja vincuIada ao recebimento da mesma

POr Parte da Concession5ria LocaL a garantia da obra e qualquer adequa約por ela imposta,

eStaratujeita as normas e exigchcias da concessionata e紺egisIa知em vigor.

6.6.2. Toda e qualque「 alteracao que venha a ser necessa「ia em qu∂lquer obra/§erVi事o realizado

Seja por exig全ncia da Concessio軸a ou por inadequac約de m細dos executivos ou

materiais/pe事as/e函amentos ut圃OS/apIicados peIa CONTRATADA′ eSta Se COmPrOmete ∂

reParar imediatamente′ Sem quaIquer 6nus ou despesa adiciona恒ra o coNTRATANTE.

6.6.3mos os servicos executados函COntr調a no Sistem∂ de冊na鎚p臨a deverfo ser

gara刷OS nOS PraZOS da Ieg崎o vigente′ COntados a partir da data de con。us5o e consequente

aCeitacao′ Observando o disposto no item 6.1.2膏do Anexo I - Termo de Refer合ncia, do

Processo licitat6rio.

7.1. A execucio contratuaI sera acompanhada por servido「 indicado por cada M…icfro

CONTRATANTE especialmente designado para este fim′ POdendo ser compar胴a com t色cnico

7.2・ O Mun坤o coNTRATANTE indicara’POr meio de ato forma~′ O PrOfissional responsgiveI que

atuaratomo gestor体cal do 。。nt,atO.

Rua Jos6 Ferreira de Cast「o直9' Centro, G叩idra個G
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7.3' A atesta亨約das faturas referenteおetapas dos servicos objeto deste contrato cabera ao

Municipio CONTRATANTE.

7.4・ A CONTRATADA n3o executar5 nenhum servi事O Objeto deste processo sem a ci全ncia ou

Particip∂caO do responsivel peIa fiscaIiza拘o do contrato.

7.4.1' A ciさncia do fiscaI do Contrato′ de que trata o item 7"4 acima, POdera ser anterior ou

POSterior (na modaIidade de conferencia ou atesta開o do servico)鉦ntervencao no ponto de

iIumina軍O PubIica.

8.しOCAしDE EXECuCÅo E OS PRAZO§

8.1. Os servicos ser約executados dentro do territ6rio do CONTRATANTE compreendendo zona

urbana, ZOna rural e aglomerados urbanos mais afastados (Comunidades, Povoados e Distritos). O

SerVico de manuten辞o devera ser executado de forma a atender os prazos甫xados no item 8.3,

COnforme solicita96es dos Muntcipes ou do Municfpio.

8.2. Quanto aos servigos de ma…tengaO do sistema de lPl叩raZO Para reCuPe「a錨O de qualquer

POntO COm defeito no perimetro urbano da cidade ser紬e ated20 (cento e vinte) ho「as contando

do recebimento da recIamacao por contrjbuintes ou da solicitapao do Munic佃io. Na zona rural e

agIome「ados urbanos mais afastados (Comunidades′ Povoados e Distritos) sera de at6 168 (CentO

e sessenぬe oito) ho昭§.

8.3.附阻HAM帥丁O QuAN丁O AOS PRAZOS PARA AT珊DすM帥TO:

a)亀2O (cento e vinte) horas ∂ Partir do recebimento da soIjcitacfo para executar os servisos de

Manutenc著0 Corretiva′ POdendo o MunicIpio so栖ar atendimento em 48 (quarenta e oito)

horas uteis em ate lO% (dez por ce=tO) das solicitac6es recebidas diariame噂

b) 24 (vinte e quatro) horas uteis para o -an即ento no sistem∂ informatizado ap6s a execuc昌o

C) 240 (duzentos e qua「enta) hora§ uteis para os servicos de Ma=ute噂Preventiva, POdendo

Ser ampliado a c「iterio excIusivo do Munic鴫

d) 72 (setenta e dua§周ras uteis para co噂o de um ou dois pontos isoIados ap∂gados

durante a noite ou acesoa durante o dia′ em regiao ce軸ou bairro;

e) 48 (quarenta e oito) horas鵬para correcao de conjunto de O3 (tres) ou mais pontos

Sequenciais apagados durante a =Oite ou acesos dur∂nte O dia′ em regi篭o centraI ou bairro;

帥se (cento e sessenta e seis) horas para correcao de ponto isoIado apagado durante a noite

em ZOna ruraI ou aglomerados urbanos mais afastados (Comunidades′ Povoados e Distritosk

Rua Jos色Fe「rei「a de Ca§trO, no 9' Cent「o’Grupiara/MG

丁e書e庵x: (34) 3844.1368
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g) 96 (noventa e seis) horas輔s para corre揃o de conjunto de O3 (t「es〉 ou mais pontos

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

〈Comunidades, Povoados e Distritos〉.

8.3'1. O nao cumprimento dos prazos estabeIecidos neste item fara jus a MuIta pecun謝a nos

termos do previsto na Cl孔suIa 9 deste EditaI′ quando nao se constituir em outras pe軸dades.

8.4.1. Todos os chamados repassados a CONTRATADA′　POr quaisquer meios′　Ser6o

automaticamente inseridos em cronograma de atendimento. Caso o CONTRATANTE deseje

reaIizar outra programa9aO′　PO「 queSt6es de adequa鈴o軸ancei「a’devera comunica「

PreViamente a CONTRATADA.

9, MuLTASたPENAしIDADES

9・1. Pela inexecuc5o total ou parcial das condic6es contratuais, a CON丁RATADA ficara sujeita as

Penalidades de muIta, SuSPenS割o tempor緬a de participac約em licitacao e impedimento de

COntratar COm a Administ「a群o, e/ou declara揃o de inidoneidade para Iicitar ou contratar com a

Administra挿o P踊ca′ de acordo com o previsto no art. 7g, da Lei Federal ng lO.与20/2002, e nO

art. 49′ do Decreto FederaI =9 10.024/2019′ Sem Prejuizo das re§POnS∂b胴ades c刷e penal

Cabiveis′ garantindo-Se a Observ抽a dos princfpios do contradit6rio e da am函defesa.

9.2・ POR FA田AS NA EXECu鉢o DOS S珊VICOS (fN粥電D富FAしHAS) - P削Aし肥ADES POR

V言OLACAo DOS iNDroES DE QUAしIDADE: Sem Prejufro das demais san9bes contratuais cabiveis,

POderao ser a匝das acONTRATADA as seguintes muhas por vio噸o dos加ices de Qu抽de,

aP6s um per/odo m航o de 90 (=0Venta) dias do輪o do gere=Ciamento completo do Sistema de

9.2.1. Ficam estabeIecidos os seguintes percentuais de mu-tas′ aPlicgiveis quando do

a) 5% (cinco por cento) por desatendjmento a um ou dois dos prazos軸os na cIfrouIa 8.3

b) 10% (dez por cento} por desatendimento a tr色s ou quatro dos prazos fixados na cI拙a

C) 2勘vinte por cento) por desatendimento a cinco ou mais dos prazos軸os na cIausuI∂

9.3. Poder5 se「 acrescido o perce=tual de ate 2,与% (dois vtrg而cinco por cento) sob「e os

mOn軸es de航os no item 9'2.1 e alineas′ CaSO O descumprimento dos prazos acarrete se「io

COmPrOmetimento da seguranca p的Iica.
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9.4. As multas pecuniarias descritas neste item n5o isentam a CONTRAIADA de receber outras

Pena=dades ou san96es administrativas de aco「do com os procedimentos adotado$ PeIo Municipio

e com o dipIoma legal pertinente.

9.5. A multa sera descontada dos pagamentos eventualmente devidos peIa Administragao.

9.6. O vaIor das m亜as aplicadas, aP6s reguIar processo administrativo, POdera ser desco舶do

dos pagamentos devidos pelo Municipio CONTRATANTE ou devera ser recoIhida pe-a

CONTRATADA・ em COnta bancaria a se=nformada peIo Municfpio CONTRATANTE, nO PraZO

m寂imo de 3 (tres) dias uteis, a COntar da aplica軍o da sancao.

9.7. RESCISÅo coNTRAVuAしE OuTRAS P削A=DADES

9.7.1‘ O CONTRATANTE podera rescindir o contrato, indepe=dentemente de quaIquer

PrOCedimento judicial, Observada a legisIasao vigente, nOS Seguintes casos:

a) Por infracao a qualquer de suas clausulas;

b) Pedido de conco「data, faIencia ou dissoiu弟O da CONTRAmDA;

C〉 Em caso de transfer釦cia, nO tOdo ou em parte, das obrigac6es assumidas neste contrato,

Sem Previo e expresso aviso do CONTRAIANTE;

d〉 Por comprovada de船chcia no atendimento do objeto deste contrato.

9.7.2. O CONTRATAN丁E poderal ai=da′ Sem Carater de pena冊ade, decla「ar rescindido o contrato

POr COnVeniencia administrativa ou interesse p踊co’COnforme disposto no a面go 79 daしei

FederaI ng 8’666/93 e suas aIterac6es, garantidos os direitos da CONTRAIADA.

9.7.3・ Pela recusa injustificada em assinar o Tdrmo de Contrato′ mu-ta compensat6ria de lO% (dez

POr CentO) sobre o valor total da contrata軸′ inaplic5vel aos胸entes convocados nos termos do

Pardsrafo 2g′ do artjgo 64′ daしei Federa両8.666/93,

9.7.4. Por quaisquer outras inexecuc6es parciais′ a CONTRARADA responder5 pelos danos causados

e m亜a de at6 10% (dez por cento恒bre o valor total da contratacao.

9.7.5. As pen摘des serfo apIicadas ap6s regular processo administrativo・ em que Seja

aSSegurado ao Iicitante o contradit6rio e a a両defesa′ COm OS meios e recursos que Ihes sfro

9.7・6. A sancao de declara如de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administrac5o

P踊ca ede competfroia exclusiva do Chefe do Executivo MunicipaI。

9.7.7. As demais sang6es s5o de competencia excIusiva da autoridade superior do 6rgfo de

fiscaIizacao do Contrato.

い
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9.7'8- As san亨6es previstas′ em face da gravidade da infracao’POderao ser apIicadas

Cumulativamente ap6s reguIar processo adm各nistrativo em que se garantira a observancia dos

Principios do contradit6rio e da ampla defesa.

10. O眺IGA坤ES DAS PARTES

lO.1. OBRIGAC6巨S DA CONTRATADA:

10.1.1・帥regar o objeto nas condic6es estabelecidas, reSPeitando todos os prazos fixados.

10.1.2. Manter durante toda a execu95o contratual′ em COmPatib輔ade com as ob「igac6es

assumidas′ tOdas as condic6es de hab冊a9aO e quaIificacao exigidas na licita筒o.

1O.1.3. Reparar′ COrrigir′ remOVer′ reCOnStruir ou substituir′おsuas expensas, nO tOtaI ou em

Parte′ O Objeto do contrato em que se verificarem vfcios, defeitos ou incor「e雪∂es resuItantes da

execuc§o ou de mate「iais empregados′ e reSPOndera por danos caus∂dos diretamente a

terCeiros′ aO CIDES ou ao Municipio CONTRATANTEJndependentemente da comprova荷o de

Sua Culpa ou doIo na execu鈎O do contrato′ nfro podendo ser arguido para efeito de excIus割o

Ou redug約de sua responsab眠de o fato de o CONTRATANTE proceder a fiscaItza如ou

10・1.3.1. Para cumprimento do prevjsto neste subitem′ SeratOnCedido o prazo de O5 (Cinco)

dias′ COntados da not臨acao.

10.1‘4. Responder por todas as despesas diretas e indiretas que incidam ou venham ∂ incidir

SObre a execu印do contrato′刷sive as obrigac6es reIativas a saI碕previd鍋a socj∂し

impostos, enCargOS tra輔stas′ fiscais’COmerCi∂js e outras provid合ncias′ reSPOndendo

Obrjgatoriamente pelo fial cumprjmento das leis trabalhistas e especifjcas de acjdentes do

trabatho e Iegjs坤co「relata′ aP臨s ao pessoaI empregado na execu勘ontratual,

1O.1.5. Ressa「cir eventuais prejuizos sofridos pelo CIDES ou pelo Municfro CONTRATANTE, em

Virtude do seu inadimp-emento em relacfro ao cumprimento de encargos t「aba-hjstas,

PreVidenciarios, fiscais e comerciais resu'tantes da execu約do contrato,刷indo-Se nesse

dever custas judiciais′ honoranos advocaticios entre outros regu~armente su囲OS PeIo

10.1.6. Prestar imediatamente as informac5es e os esc-arecimentos que venham a se「

SOlicitados peIo CIDES ou peIo Municfpio CONTRATANTE′ Salvo quando岬carem em

indaga96es de c∂rater t軸o′ hip6tese em que ser緑spondidas no prazo de ate 24 (vinte e

quatro) horas.

Rua 」os6 Ferreira de Cast「o’nO 9, ∞∩{「o,

丁ele高相(34) 3844. 1 368
G拙Pia脚MG
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10・1.7. Cump「ir′ quando for o caso′ aS CO嘩6es de ga「antia do objeto, 「eSPOnSabilizando-Se

Pe10 Perfodo oferecido em sua proposta′ Observando o prazo minimo exigido peIa

Administra辞o.

10.1.8. Supervisionar os servi印s reaIizados po「 sua equipe de trabalho, POr meio de um

reSPOnS短e=6cnico ha踊ado′ inteirando-Se das condi96es de execu9aO do servi印e

PrOmOVendo as alterac6es necess細as′ SemPre COm O aCOmPanhamento do Municfpio

CO NTRATANTE.

10.1'9. Providenciar a substitui粥o de qualque「 profissionaI envoIvido na execucao do objeto

COntratuaI′ Cuja conduta seja considerada indes申ve- pela fiscaIizacao do Municipio

CO NTRATANTE,

10.1.10. Respeitar a legislac5o relativa a disposi串o final ambientaImente adequada dos

residuos gerados, mitigacao dos danos ambientais por meio de medidas condicionantes e de

COmPenSa群o ambiental e outros, COnforme legisIa辞o pertinente.

10.1.11. Fornecer todos os軸ipamentos de Prote髄o -ndividua` - EPI para os seus empre宮ados

e Equipamentos de Protec5o CoIetiva - EPC necess訪os′ de acordo com as no「mas da ABNT e a

IegisIac約vigente.

10・1.12. Providenciar′ imediatamente′ a CO「re約das deficiencias apontadas peIo Municfpio

CONTRATANTE com respeito a execu鈎0 do objeto.

10.1'13‘ Cump「ir os prazos previstos no〈s) contrato(s) ou outros que venham a ser軸os pe10

10.1.14' Djrimir qua恒r dtwida e prestar es。arecime=tOS aCerCa d∂ eXeCu如do(S)

COntrato(s)′ durante toda a sua vigencia′ ∂ Pedido do CIDES ou do Munic匝CONTRATANTE,

10.1.15. Comunicar ao Municfpio CONTRATANTE′ imediatamente′ qua`quer aItera約que possa

COmPrOmeter a cont刷ade da contrat駒bem como substituir os documentos com prazo

10.1・16. Encaminhar ao Munic匝CONTRATANTE′ juntamente com a nota軸胤ra, OS

documentos comprobat6rios da manuten如das condig3es de hab噂o ou qualificacao

eXigidas na航as50’eSPeCialmente c6pias das certid6es de reguIaridade junto ao FGTS e a

5eguridade social′ Cuja autenticidade sera co面mada nos sites dos 6rgaos emissores pelo

10,1.17. Quando soIicitado′ Submeter a aprovas§o do Munic匝CONTRAIANTE as amostras de

todos os materiais a serem entregues.

Rua Jos6 Fe「「ei「a de Castro, nO 9, Cent「O, Grupiara/MG

丁ele向xこく34) 3844-1務8
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10'1.18・ Preenche「 o respectivo Laudo de Responsa師dade Tecnica quando da instala辞O de

luminarias novas.

10.1'19. Entregar o Termo de Garantia dos itens ut臨ados nos servicos de manuten鈎o.

10'1.19.1" No que tange aS Iampadas/Iumin緬as de冊minac約p削oiica, dever割〕 Ser

atendidas as diretrizes de descarteI tranSPOrteI armaZenamentO e aCOndicionamento de

l§mpadas de冊minacao P圃ica previstas no Manual de Descarte deし含mpadas do Programa

NacionaI de Conserva開o de Energia EIetrica - P「ocel, divuIgado pela Eletrobras, Ou

documento que venha a substitu日o, na medida em que as diretrizes ali contidas se baseiam

nas normas ambientais ap=cかeis e nas normas t6cnicas da Associac訃o Brasi!eira de Normas

Tecnicas -ABNT e do Municfpio.

10・1‘20・ Manter contato direto com o CIDES e com os Munic毎ios CONTRATANTES, fornecendo

quaisquer informa時es so=citadas.

10.2. OB削GACOES DO MUNICfpIO CONTRATAN丁E:

10.2‘1. Solicitar a execuc釜o do objeto a CONTRATADA atrav6s da emiss約de o「dem de

fo「necimento.

10.2'2. Proporcionar a CONTRATADA todas as condic6es necess鉦as ao p-eno cumprimento das

determinac5es do Preg約Eletr6nico ng Ol/202ユ,

10.2.3. FiscaIizar a execugao do objeto contratuaI atraves de sua unidade compete崎

POdendo′ em decorr全ncia′ SO航ar providencias da CONTRATADA′ que atenderfrou just楠塙

10"2.4. Notificar a CONTRATADA de qualquer irreguIar棚e decorrente da execu如do objeto

1O.2'5. Acompa両Iar a gestfo dos contratos e os pagamentos devido§ a CONTRATADA nas

COndic6es estabeIecida§ neSte instrumento.

1O.2.6・ ApIicar as pen摘des previstas em Iei e neste instrumento, CaSO neCeSSarjo.

10.2.7. FiscaIizar a execucfro do contrato言so-ada ou 」untame=te COm t色Cnico indicado peIo

CIDES’O que nao fara cessar ou diminuir a responsak刷dade da coNTRATADA pe10 Pe軸o

CumPrimento das obrigac6es estipufadas nem por quaisquer danos′刷sive quanto a

terCeiros′ Ou POr irreguIaridades constatadas.

10・2.8. Rejeitar todo e qualquer material de m河aIidade e em desconformidade com as

eSPeCificapes do Termo de Refer全ncia e com as normas t6cnicas vigentes.

10・2.9. Efetuar o recebime=tO PrOVis6rio e def輔vo do objeto.

Rua Jos6 Fe「「eira de Castro, nO 9, Cent「O,

Telefax‥ (34) 3844.1 368
G田PiaralMG



10.2.10. SoIicitar o imediato afastamento de quaIque「 empregado da CON¶詐ITADA, Cujo

COmPOrtamentO Ou CaPaCidade t6cnica seja julgado inconveniente ou esteja em

desco=formidade com as disposic6es cont「atuais e Iegais.

10'2.11. Ve桐ar′ anteS do pagamento′ a regularidade de recoIhimento dos encargos sociais,

trabaIhistas′ PreVidenci緬os e outros que se fizere面egaImente necessarios.

11. GARANTIA E ASSIST害NCIA TEcNlα1

11.1. As garantias dividem-Se entre: garantia das intervenc6es de quaisque「 naturezas, garantia

das Iampadas de vapor de s6dio e garantia das lumin轟as de LED:

11.1.1. 1ntervenc5es eletricas no parque de i-uminasao p軸ca de qualquer tipo: 30 (trinta)

dias, COntados da interven艶o/manutencfo;

11.1.2. Lumi輔as/Iampadas de Vapor de S6dio: 01 (um〉 ano, COntado da instala勘

11.1.3. Lumin描as deしED: minimo de O5 〈cinco) anos′ COntados da instalacao.

11.2. As lumi軸as dever約possuir termo de garantia expedido diretamente peIo fabricante. Os

rePreSentanteS碕rnecedores dever約repassar a garantia do fabricante para o Municipio, atraVeS

da declara如de gara=tia so鵬rja′ aO reSPeCtivo fomecedor naciona一′ fomecida pelo軸cante.

11.3・ No caso do軸cante ser internaciona吊ever5 ser apresentada garantia sol圃∂ ∂O Seu

rePreSentante no Bras陸xp航ando a razao socia- e o cNP」 do fornecedor na。onah

ll・4. A garanti∂ dever細de 5 (cincolenos′ Ou mais′ de funcionam帥O Para a lumjn抽e LED,

a Partir da data da nota fiscaI de vend∂ aO COnSumidor′ COntra quafauer defeito dos componentes,

COntrOlador′ dispositivos′ materiais′ mOntagem ou de軸cacao das冊rin5rjas.

11.5. Em caso de devolug5o das lum輸as para reparo ou subst噂o′ dentro do perfodo de

garantia contra亡ual通das as despesas deco「rentes do transporte′ SUbstitui軸ou reparagao do

materiaI defeituoso no a~moxar軸ou no poste′ COrrerao por conta do fornecedor, bem como as

despesas para entrega das lu両軸as novas ou repa「adさS.

11.6. Em caso de defeito dent「o do prazo da garantia contratual′ O fonecedor tera o prazo

eStabeIecido pelo CDC (C6digo de Defesa do consumi軌ontados a partir da comunic萌por

eSCrito′ PeIo M面C的para o fomecedor′ Para Sanear o defeito.

11.7' As l両軸as fornecidas em substitu駒as defejtuosas somente se「きo aceitas ap6s a

aPrOVa知dessas novas luminari∂S PeIo Municfpio CONTRATANTE.

11.8. A Iuminaria substituida ou reparada dentro do prazo de garantie deve ter essa garantia

renOVada por um perfodo de 5 〈cinco) anos′ Ou mais′ a COntar da nova entrada em opera9葛O,

ヽ,

Rua Jose Fer「eira de Cast「o’nO 9, centrO,

丁eは自火: 〈34) 3844.1368
G調pi亀胎IM G
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11.9. As condic6es de garantia estipuladas ap=cam-Se tambem as lumin緬as fornecida§ em

Substitui弟o as defeituosas.

11.1O. Nao ser台admitida∴Substituic5o de marcas′ SaIvo comprovada impossib棚ade de

COntinua弟o de seu fomecimento.

12・ A韓QulVOS DIGITAIS PARA PROJ訂0しUMINOTEcNICO

12・1. A CONTRATADA devera disponib冊∂r g「atuitamente, Para u航a錨o do Mun喧io, OS

arquivos digitais em formato惟S das Iuminchas fomecidas.

12・2. O arquivo IES de cada um dos produtos indicados′ devera ser informado no momento da

execu鈎o do Cont「ato, juntamente com os demais documentos so=citad。S.

12.3. Ai6m dos requisitos construtivos e tecnicos apresentadosI devera haver demonstrag約de

que as Iuminarias atendem a requisitos fotom6tricos para atendimento aos padr6es estruturais

das vias onde se「著o inst抽as′ em atendimento aos requisitos minimos de冊min輔a e de

uniformidade definidos peIa NBR与101:2012.

13.1. A CONTRARADA devera apresentar at台o lO9 (decimo席do mes subsequente ao da

PreSta9aO dos servi9OS′ quando solicjtada′ aO CONTRAIANTE′ re~at6rio mensal contendo:

a) Quantidade de pontos de IP manu亡enidos com identifica細dos Iocais durante o me$

b) Qllantidade de atendime=tOS de soIicitac6es para manuten軸e Pontos de叫yados no

SjstemapeIo c航enter atr∂Vds de rec‘amag6es recebidas durante o me$

C埴o e quantjdade dos mate「jais substitu,dos em cada manute鴫

d) Quantida。e de pontos de -P manutenidos Identificados peIa pr6pria Fisca"zac5o e por esta

e) Quantidade em estoque no AImoxar軸da CONTRATADA de materia一novo ∂ Se「 apiicado na

f) Quantidade em estoque no AImoxarifado da CONTRATADA de mate「iaI ret-rado a dispos碕

g) Qua刷ade de mate剛asse inoclVO ao meio ambiente que foi retirado pa「a

∂COndicionamento e destjna軸final na data;

h) Quantidade de pontos recuperados de lP atrav6s de limpeza e manuteng5o corretiva em

lumi軸as durante o mes;

。 Demais refat6rios a serem solicitados a cr軸o da Fisc哩o;

Jmos os insumos que originam refatorlOS dever航ar担yosifro da Fisca"zacao"∂ra

COnfer台ncia ′‘in bco′:

、-‾ -三三三三三二二二二二一一一一一一一一一○○○○葛二三
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14. CESSÅo DO CONTRATO

14'1. Havendo incontes聴veI e just舶ado interesse pu輔co e autoriza弟o p「evia e exp「es§a do

CONTRARANTE′ O Cont「ato podera ser cedido ou transfchdo no todo ou pa「ciaImente.

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

execu揃o do objeto contratado′ desde que o pretenso cessionario tenh∂ Pa巾Cipado e tenha

Sido hab冊ado na presente Iicitacao. Serあconvocadas as empresa§ POr Ordem de cIassifieac5o

Obtida na licita弟o.

14.2. E vedada a cess約deste contrato sem expressa e just臨ada anu釦cia do CONTRAIANTE.

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

15. Dl§POSi軸ES F!NAiS

15.1. 1ntegram este Contrato o Ed圃, a ARP CIDES N9 OOl/2021 e os anexos do Processo

Licitat6rio′ bem como a proposta da CONTRATADA.

15.2. 」unta-Se a eSte Contrato a pla刑ha com os precos unitarios registrados. segundo proposta da

1与・3. Durante toda a execu筒O do objeto deste Contrato′ deverるa CONTRATADA observar todas

aS disposic5es do EditaI e os a=eXOS que O integram′ nfro podendo se opor ao seu c=mPrimento,

SOb a aIega95o de n約esta「em tambch transcritas neste instrumento.

15.4. A CONTRATADA dever紬signar um preposto como respons約両execu軸OS SerVicos

1与・4'1. O CONTRATANTE poder寝qua~quer momento′ SOljcitar a substituic轡o do preposto

indicado′ CaSO eSte nfo conduza de forma satisfat6ria a execu酌do objeto deste contrato.

1与・5. Os casos omjssos serao resoMdas pefa legis埼vigente′ eSPeCiainente as leis federais ng

lO.520/2002 e nQ 8.666/1993′ bem como peIos preceitos de direito p輔o.

1与・6. Fica eIeito o foro da cidade de Estrela do Sul-MG′ Para dirimir quaisquer d唖s

PrOVenientes do presente contrato′ que de outra forma n釜0 Sejam solucjonadas′ COm expressa

ren塙das partes a qualquer outro que tenham ou venham a ter′ POr mais p「iv圃o que seja.

15.7. E por estarem plenamente acordes com todas as cl如las e co崎es aqui consignadas

aSSinam o presente instrumento perante as testemunhas sienat=晶as em o2 (duas) vias de isual

teO「 e forma para que produzam os seus juridicos e Iegais efeitos′ COmprometendo-Se a cumprir o

PreSente tao jnteira e軸ente como =eIe se contfro em todas as suas 。姐Ias e condic6es, POr

Sl e SuCeSSOres.

Grupiara I 25 de」unho de 2021.

Rua Jos6 Ferreira de Castro, no 9, Cent「o,

丁ele屯×‥ 〈34) 38441 368
Grupja「a/MG
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Prefeito Municip∂I

Testemunha l:

Assinatura:

CPF:

しAMERICANA DE 削G剛H.竃COMERCIO町DA

Rep rese nta璃螺詐

Testemunha 2:

Assinatu「a:

CP「:

Rua Jose Fe「rej「a de Castro’nO 9・ Cent「O, Grupiara/MG

丁ele屯x: (34) 384掴368


