PREFEIXURA MUlWUCfR/U.
SETOR! OE LICriTA^&O

OE IBUCAR^f

!S3*

-.’■JZ

ANEXO VII

CONTRATO PRESTACAO DE SERVINGS
Contrato n? 240/ 2021

CONTRATO REFERENTE A C0NTRATA£A0 DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTA^AO DE SERVING DE
SUBSTITUigAO DO SISTEMA DE ILUMINACAO PUBLICA ATUAL PGR TECNOLOGIA LED,NOS LOGRADOUROS DO
MUNICIPIO DE IBICARAI-BA, QUE ENTRE SI FAZEM A PREFEITURA DO MUNICIPIO DE IBICARAI - BA E A
EMPRESA,DANT ELETRICIDADE LTDA.

Pelo presente instrumento contratual, o MUNICIPIO DE IBICARAI - BA, Estado da Bahia, pessoa juridica de
direito publico municipal, com sede administrativa a Rua Tiradentes, 23, Centro, IBICARAI - BA, CEP: 45.745000, devidamente inscrita no CNPJ N°. 13.650.403/0001-28, neste ato representado na forma de sua Lei
Organica pela Prefeita Municipal MONALISA GONSALVES TAVARES,RG 03.659.475-04 SSP/BA, CPF
442.136.545-91, brasileira, Solteira, portadora da cedula de identidade n®. 03.659.475-04 SSP/BA SSP/BA e do
CPF ne.442.136.545-91,doravante denominado de CONTRATANTE, e a empresa DANT ELETRICIDADE LTDA,
inscrita no C.N.P.J./MF sob o n.502.951.469/0001-31, estabelecida a SHCS CR, Quadra 502, Bloco C, Loja 37,
Parte 212, Asa Sul, Brasilia - DF, CEP N5 70.330530, representada pelo Sr. Bruno Antonio Candido, brasileiro,
solteiro, empresario, portador da CNH n? 06234315810 e CPF n? 051.967.721-89-89, residente a Rua SMPW,
quadra 05, conjunto 03,Chacara 06, casa 02, Park Way na cidade de BrasNia/DF, CEP: 71.735-503, e INSTALED
SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA inscrita no C.N.P.J./MF sob o n.528.396.453/0001-06,estabelecida a Avenida
Doutor Gastao Vidigal, n^ 1132, 5 andar, sala 517, Bloco A Vila Leopoldina, Sao Paulo/ SP CEP: 05314000,representada neste ato por Thiago Mendonga do Amaral, brasileiro, casado, empresario, portador da
carteira de identidade ne 33.541.695-0 e CPF n? 305.389.628-10, residente e domiciliado na Av. Antonio
Frederico Ozanan, n^ 9500, casa 101, Jundiai-SP, doravante denominada de CONTRATADA, resolvem celebraro
presente contrato nos termos do Processo Administrative n^. 198/2021 e no Edital de Pregao Eletronico
n9.20/2021, mediante as Clausulas e condigoes a seguir estabelecidas.
Considerando os Itens 3.6.3, 3.6.4 e 3.6.5 do Edital que estabelecem a obrigatoriedade das empresas
consorciadas apresentarem compromisso de que, caso venham a ser vencedoras na licitagao, suas
consorciadas constituirao SOCIEDADE DE PROPOSITO ESPECIFICO, segundo as leis brasileiras, e o Item 17.9
que estabelece a Obrigatoriedade das consorciadas apresentarem comprovagao de constituigao de
SOCIEDADE DE PROPOSITO ESPECIFICO, segundo as leis brasileiras, sediada no municipio e com estrutura
administrativa, contabil e fiscal especifica.
Considerando ainda que o consorcio INSTALED E DANT ELETRICIDADE, vencedor do certame firmou termo de
Compromisso de constituigao de consorcio, deverao as contratadas no prazo de 30 dias a contar da assinatura
do presente contrato apresentar a SOCIEDADE DE PROPOSITO ESPECIFICA para aditivo contratual e alteragao
da empresa contratada, devendo a SPE ser a gestora e executora do contrato, cabendo a ela a emissao de
todos os documentos oriundos do contato.
CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
1.1 CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTA^AO DE SERVING DE SUBSTITUI^AO DO
SISTEMA DE ILUMINACAO PUBLICA ATUAL POR TECNOLOGIA LED, NOS LOGRADOUROS DO MUNICIPIO DE
IBICARAI' que deverao seguir rigorosamente as especificagoes descritas no do Anexo I - Termo de Referancia e
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CONTRATADA que fazem parte integrante do presente Contrato.
(A) Valor da Parcela Mensal Proposta (R$)

R$ 74.830,00

(B) Numero de parcelas (SOmeses)
Valor Global da Proposta (R$) = (A) x (B)
COMPARATIVO DO CONSUMO DE ENERGIA
OBJETIVO
(A) CONSUMO TOTAL ATUAL (KWh/mes)

R$ 4.489.800,00
VALORES
147.424,43

(B) CONSUMO TOTAL APOS SUBSTITUICAO (KWh/mes)

47.514,80

(A)-(B) DIFERENCADE CONSUMO

99.909,63

ECONOMIA DE ENERGIA GERADA COM A SUBSTITUICAO (R$)
PERCENTUAL DE REDU^AO A REALIZAR

R$ 33.969,28
67,77%

CLAUSULA SEGUNDA- DA FORMA DA PRESTA^AO DOS SERVINGS
2.1 A prestagao dos servi?os devera ser feita, na forma contratual e designada conforme Pregao Eletronico
ns.20/2021, mediante expedigao de ordem de servi^o emitida pelo Municlpio de IBICARAf - BA.
2.2 Os services, objeto dessa contratacao, deverao ser entregues pela CONTRATADA, nos locals determinado
em cada uma das Ordens de Servigo.
2.3 Apos a execucao de cada ordem de service e o aceite da Prefeitura Municipal de IBICARAf - BA e a partir
da segunda parcela ate a parcela 60 (sessenta) a liberacao dos pagamentos e dara automaticamente pela
contratante.
2.4 As despesas decorrentes do fornecimento das luminarias objeto deste contrato, inclusive a execucao dos
services no local indicado, correrao inteira e exclusivamente por conta da CONTRATADA.
2.5 A Prefeitura Municipal de IBICARAI - BA, adotara o seguinte criterio de procedimento durante a vigencia
deste contrato:
2.5.1 Emitira todas as ordens de Services apos aprovacao do cronograma, onde constara os locais a onde a
eficientizacao devera ser realizada, constando o nome do responsavel por acompanhar a execucao dos services
em nome da CONTRATANTE.
2.5.2 O Servidor ou o Gestor do Contrato emitira a certificacao de aceite dos services solicitados, devendo
cada urn destes aceites de cada ordem de service concluida dentro do estabelecido, conforme cronograma e
conformidades dos services.
2.5.3 Caso ocorram irregularidades na execucao dos services, serao adotados os seguintes procedimentos:
2.5.4 Sera emitido urn documento formal e protocolado com a CONTRATADA o motivo detalhado da
irregularidade apresentada, podendo este em ate 5 (cinco) dias uteis e efetuar o devido reparo ou protocolar
sua defesa, devendo o responsavel por seu de acordo ou nao na defesa apresentada.
2.5.5 Caso ocorram 05 (cinco) irregularidades nao regularizadas durante a vigencia do Contrato, a Prefeitura
Municipal de IBICARAI - BA, notificara o fornecedor sobre os fatos decorrentes e apontados pelas Secretarias
requisitantes.

2.5.6 Tendo sido notificado e a CONTRATADA incorrer novamente no descumprimento das clausulas listadas,
serao adotadas as medidas cablveis e dentro da legislacao sobre o assunto, conforme dispoe o edital, cujas
obrigacoes e regras Integra o presente contrato, em caso de omissao deste instrumento.
CLAUSULA TERCEIRA - DO VALOR E FORMA DE PAGAMENTO
3.1 O valor global do presente contrato e de R$ 4.489.800,00 (quatro milhoes quatrocentos e oitenta e nove
mil oitocentos reais), a ser pago em 60 (sessenta) parcelas mensais de R$ 74.830,00 (setenta e quatro mil
oitocentos e trinta reais) da seguinte forma:
j
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3.1.1

Considerando o item anterior, apos execufao e aceite todas ordens de servi^o, e prova de pagamento
sera realizado em 60 (sessenta) parcelas mensais e sucessivas, apos implanta?ao dos services prestados.

3.1.2 0 pagamento devera acontecer no prazo de ate 10 (dez) dias apos apresenta?ao da primeira Nota Fiscal,
a ser emitida, a partir do primeiro mes apos a implanta^ao total dos services, e assim sucessivamente a cada 30
dias, durante os 60 meses cuja nota fiscal devera center:
3.1.3 Data de emissao
3.1.4 Estar enderegada
3.1.5 Razao Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICARAI - BA.
3.1.6 Enderego: Rua Tiradentes N°23-Centro-

3.1.7

CNPJ n°: 14.147.896/0001-40

3.1.8 Numero da ordem de servigo correspondente
3.1.9 Numero e Valor da parcela com o total da fatura
3.1.10 Durante toda a execugao do Contrato, a Contratada deve manter as condigoes de habilitagao exigidas
nesta licitagao;

3.2.6

Cada pagamento somente sera efetuado apos a comprovagao pela CONTRATADA de que se encontra
em dia com suas obrigagoes para com o sistema social, mediante apresentagao das Certidoes Negativa de
Debitos como INSS e como FGTS.

3.2.7

O Gestor do contrato atestara o recebimento da primeira parcela com a Nota Fiscal de cada ordem de
servigo concluida e aceita, e a partir automaticamente atraves do setor de pagamento do Municfpio.
3.3 Nenhum pagamento isentara a CONTRATADA das responsabilidades assumidas na forma deste contrato
quaisquer que sejam.
3.4 Em nenhuma hipotese e em tempo algum podera ser invocada qualquer duvida quanto aos pregos
cotados, para modificagao ou alteragao dos pregos propostos.
3.5 Os locals para a realizagao de cada servigo, em cada periodo que constam das obrigagoes inerentes da
CONTRATADA deverao ser acertados de forma mensal em comum acordo entre as Partes.
CLAUSULA QUARTA- DA DOTACAO ORCAMENTARIA, DOS RECURSOS
CONTRATO

FINANCEIROS E DURACAO DO

4.1

As despesas desta contratagao far-se-a da rubrica do orgamento de despesas do munfeipio e orgaos
deste, referentes ao somatorio de custeios com energia eletrica de iluminagao publica e de todos os orgaos
publicos municipais incluindo os gastos com iluminagao publica de rua (inclusive os custeios com manutengao)
e incluindo o repasse mensal da arrecadagao da CIP.
4.2 Dotagao orgamentaria:
UNIDADE GESTORA: Secretaria Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano;
PROJETO ATIVIDADE: 2.083 - AMPLIAQAO E MANUTENGAO DOS SERVINGS DE ILUMINAGAO PUBLICA.
ELEMENT© DA DESPESA: 3.3.90.39.00- Outros Servigos de Terceiros - Pessoa Jun'dica
FONTE DO RECURSO: 100-TESOURO
4.3 O prazo de vigencia da contratagao sera de 60 (sessenta) meses acrescido do prazo relative a aceitagao e
execugao de cada uma das ordens de servigos emitidas conforme Art. 57, inciso II da Lei Federal n9 8.666/93.
CLAUSULA QUINTA - OBRIGAGOES E DIREITOS DA CONTRATADA
5.1
Correrao por conta da CONTRATADA todas as despesas, enfim todos os custos diretos e indiretos, tais
como: impostos, fretes, transporte, despesas trabalhistas, previdenciarias, seguros, enfim todos os custos
necessaries a fiel execugao do objeto deste termo.
5.2 A CONTRATADA devera obrigatoriamente entregar os servigos contratados nas quantidades e
especificagoes que trata este contrato e o edital com seus anexos e instalar e efetuar a substituigao em caso de
defeito ou mal funcionamento dos equipamentos instalados durante todo o pen'odo contratado.
1
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Para a execugao dos servigos a CONTRATADA podera subcontratar empresas terceirizadas, assumindo
integralmente e diretamente a CONTRATADA pela responsabilidade pelos atos de terceiros, perante o
Municipio de IBICARAf- BA.
5.3 A CONTRATADA devera substituir as luminarias descritos no projeto executive a ser aprovado e dentro
das especifica$6es contidas no Termo de Referencia do editai, em ate 05 (cinco) dias uteis apos a notifica^ao
feita pela CONTRATANTE que apresentarem adulteragao na sua compositpao, comprovada atraves de testes
descritos no Anexo 1 - Termo de Referencia, sem custo para o Municipio de IBICARAf - BA, salvo nos casos de
furto, roubo ou atos de vandalismo, e ou por problemas decorrentes da concessionaria de energia local que
fornece a energia para todo o Sistema de llumina^ao do Municipio que no caso serao de responsabilidade da
Prefeitura, que arcara com o custo complete dos reparos e substituiipao quando forem necessarios. A
CONTRATADA esta obrigada a prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pela fiscalizagao da
CONTRATANTE, cujas exigencias, desde que compativeis com as deste termo, devera obrigatoriamente atender.
5.4 A CONTRATADA devera manter, durante toda a vigencia do contrato, em compatibilidade com as
obrigagoes assumidas neste termo, todas as conduces de habilitagao, sendo obrigada a dar assistencia tecnica
quando solicitado pelo municipio, zelando para que nao haja paralisagao dos equipamentos.
5.5 A CONTRATADA esta obrigada a responsabilizar-se por danos causados diretamente a CONTRATANTE ou
a terceiros, decorrentes de sua culpa, ou dolo na execugao do objeto em questao, nao excluindo ou reduzindo
essa responsabilidade e fiscalizagao ou ao acompanhamento da CONTRATANTE.
5.6 A CONTRATADA esta obrigada a assumir a responsabilidade por todas as providencias e obrigagoes
estabelecidas na legislagao especifica de acidentes de trabalho, quando: em decorrencia da especie, forem
vitimas seus empregados no desempenho dos servigos ou em conexao com eles, ainda que ocorridas em
dependencias da CONTRATANTE. Caso a contratada solicite, de qualquer modo, auxilio de funcionarios da
contratante, para a consecugao dos fins contratuais, ora visados, assumira todos os eventuais danos ocorridos
por acidentes de trabalho, como se seus colaboradores fossem, renunciando, desde a ja a qualquer beneficio
ou excludente detal responsabilidade.
5.7 A CONTRATADA esta obrigada a cumprir e fazer cumprir, seus prepostos, mandataries ou conveniados;
leis, regulamentos e posturas, bem como, quaisquer determinagoes emanadas das autoridades competentes,
pertinentes a materia objeto da contratagao em questao, cabendo - Ihe unica e exclusiva responsabilidade pelas
consequencias de qualquer transgressao de seus prepostos ou convenientes.
5.8 Alem das responsabilidades resultantes da LEI N9 8.666/93 e Lei N? 10.520/2002 constitui ainda
obrigagoes e responsabilidades da CONTRATADA:
5.8.1
Executarfielmente o contrato, de acordo com as clausulas avengadas;
5.8.2
Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no todo ou em parte, os
equipamentos, em que se verificarem vicios, defeitos ou incorregoes resultantes da execugao e ou fabricagao,
dando inicio no prazo maximo de 48 boras apos notificada;
5.10 O licitante vencedor fica obrigado a aceitar, nas mesmas condigoes contratuais, os acrescimos ou
supressoes que se fizerem necessarios em ate 25% (vinte e cinco por cento) do valor total da contratagao
5.11
Apos a homologagao da licitagao, comparecer para assinatura do Contrato, no prazo de ate 05 (cinco)
dias, contados do recebimento da convocagao formal, conforme o caso;
5.12 Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pela fiscalizagao da CONTRATANTE;
5.13 Manter durante toda a execugao do termo respective, em compatibilidade com as obrigagoes assumidas,
todas as condigoes de habilitagao e qualificagao exigidas na contratagao.
5.14 A CONTRATADA devera obrigatoriamente entregar o material de acordo com as especificagoes
determinadas em quantidade e especificagoes que trata este termo.
5.15 A CONTRATADA devera substituir os produtos descritos no projeto basico imediatamente apos a
notificagao feita pela CONTRATANTE que apresentarem adulteragao na sua composigao, comprovada atraves
de testes descritos no Anexo I - Termo de Referencia.
5.16
A inobservancia destas normas acarretara na aplicagao das penalidades previstas no Editai e contrato.
5.17
A CONTRATADA nao ficara responsavel pela manutengao de outros equipamentos atualmente
instalados no parque de iluminagao do municipio, tampouco pela expansao, ampliagao, modernizagao ou
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qualquer outro item ou atividade relacionada ao parque ja instalado de iluminagaTdoTmunicipio, incluindo o
atendimento ao usuario (cidadao); restringindo-se apenas a reordena?ao da ilumina?ao prevista neste edital e
contrato e seus aditivos se houverem.

5.18

Comunicar a Prefeitura Municipal de IBICARAI - BA, na pessoa do secretario(a) titular da pasta de
Infraestrutura e lluminagao Publica, imediatamente, quaisquer ocorrencias ou anormalidade que venha
interferir na execugao dos servigos.
5.19 Observar escrupulosamente a boa pratica dos services, as normas tecnicas e a boa prestagao dos
services, cumprindo imediatamente as intimacoes e exigencias das respectivas autoridades.
5.20 Providenciar, selecionar, a seu exclusive criterio, a empresa, seja de pequeno porte ou microempresa
que fara parte da substituicao dos equipamentos no municipio necessaria para a execucao do service, de acordo
com a legislacao pertinente respondendo por todos os encargos trabalhistas, previdenciarios e sociais.
6.
CONSTITUEM OBRIGACOES DA CONTRATADA
CLAUSULA SEXTA - DAS OBRIGACOES E DIREITOS DA CONTRATADA E CONTRATANTE:

6.1.1 - Fornecimento integral do objeto licitado nos prazos e condicoes estabelecidos no termo de referencia;
6.1.2 — Cumprir com a garantia de 05 anos sobre os materials empregados nos services executados.
6.1.3 - Fica estabelecido a obrigacao de manter, durante toda a execucao do objeto licitado, em
compatibilidade com as obrigacoes por ele(a) assumidas, todas as condicoes de habilitacao e qualificacao
exigidas na Lei 10.520/2002 e Lei 8.666/93 e alteracoes.

6.1.4

As sancoes previstas neste Capitulo nao eximira o licitante infrator da responsabilidade por perdas e

danos.

6.1.5

Assumir a responsabilidade da destinacao final dos materials retirados, realizando a destinacao
ambientalmente correta dos materiais contaminantes existentes na lampada.
6.1.6 - Correrao por conta da CONTRATADA todas as despesas, enfim todos os custos diretos e indiretos, tais
como: impostos, fretes, transporte, despesas trabalhistas, previdenciarias, seguros, enfim todos os custos
necessaries a fiel execucao do objeto desse termo.

6.1.7 - A CONTRATADA devera obrigatoriamente entregar os services contratados nas quantidades e
especificacoes que trata este contrato e o edital com seus anexos e instalar e efetuar a substituicao em caso de
defeito ou mal funcionamento dos equipamentos instalados durante todo o periodo contratado.
6.1.8 - Para a execucao dos services a CONTRATADA podera subcontratar empresas terceirizadas, assumindo
integralmente e diretamente a CONTRATADA pela responsabilidade pelos atos de terceiros, perante o
Municipio.

6.1.9

- A CONTRATADA devera substituir as luminarias descritos no projeto executive a ser aprovado e
dentro das especificacoes contidas no Termo de Referencia do edital, em ate 05 (cinco) dias uteis apos a
notificacao feita pela CONTRATANTE que apresentarem adulteracao na sua composicao, comprovada atraves
de testes descritos no Anexo I do Termo de Referencia, sem custo para o Municipio, salvo nos casos de furto,
roubo ou atos de vandalismo, e ou por problemas decorrentes da concessionaria de energia local que fornece
a energia para todo o Sistema de lluminacao do Municipio que no caso serao de responsabilidade da Prefeitura,
que arcara como custo complete dos reparos e substituicao quando forem necessaries. A CONTRATADA esta
obrigada a prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pela fiscalizacao da CONTRATANTE, cujas
exigencias, desde que compativeis com as desse termo, devera obrigatoriamente atender.
6.1.10 - A CONTRATADA devera manter, durante toda a vigencia do contrato, em compatibilidade com as
obrigacoes assumidas nesse termo, todas as condicoes de habilitacao, sendo obrigada a dar assistencia tecnica
quando solicitado pelo municipio, zelando para que nao haja paralisacao dos equipamentos.
6.1.11 - A CONTRATADA esta obrigada a responsabilizar-se por danos causados diretamente a
CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de sua culpa, ou dolo na execucao do objeto em questao, nao
excluindo ou reduzindo essa responsabilidade e fiscalizacao ou ao acompanhamento da CONTRATANTE.
6.1.12 - A CONTRATADA esta obrigada a cumprir e fazer cumprir, seus prepostos, mandatarios ou
conveniados; leis, regulamentos e posturas, bem como, quaisquer determinacoes emanadas das autoridades
competentes, pertinentes a materia objeto da contratacao em questao, cabendo-lhe unica e exclusiva,
responsabilidade pelas consequencias de qualquer transgressao de seus prepostos ou convenientes.
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6.1.13 - Alem das responsabilidades resultantes da LEI N9 8.666/93 e Lei N? 10.520/2002 constitui ainda
obrigafoes e responsabilidades da CONTRATADA:
— Executar fielmente o contrato, de acordo com as clausulas aven^adas;
6.1.15 - Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no todo ou em parte, os
equipamentos, em que se verificarem vi'cios, defeitos ou incorregoes resultantes da execugao e ou fabricagao,
dando imcio no prazo maximo de 48 boras apos notificada;
6.1.16
Apos a homologagao da licitagao, comparecer para assinatura do Contrato, no prazo de ate 05 (cinco)
dias, contados do recebimento da convocagao formal, conforme o caso;
6.1.17 - Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pela fiscalizagao da CONTRATANTE;
6.1.18 Manter durante toda a execugao do termo respective, em compatibilidade com as obrigagoes

6.1.14

assumidas, todas as condigoes de habilitagao e qualificagao exigidas na contratagao.
- A CONTRATADA devera obrigatoriamente entregar o material de acordo com as especificagoes
determinadas em quantidade e especificagoes que trata este termo.

6.1.19
6.1.20

- A CONTRATADA devera substituir os produtos descritos no projeto basico imediatamente apos a
notificagao feita pela CONTRATANTE que apresentarem adulteragao na sua composigao, comprovada atraves
de testes descritos no Anexo I - Termo de Referencia.
6.1.21
A inobservancia destas normas acarretara na aplicagao das penalidades previstas no Edital e
contrato.
6.1.23 TRIAGEM DE MATERIAIS E DESTINA^AO FINAL
6.1.24 A empresa contratada devera apos a assinatura do contrato, apresentar no prazo de 30 (Trinta) dias, o
PGRS - Plano de Gestao de Residues Solidos, contendo as exigencias segundo a Lei n2 12.305/2010, que
instituiu a Politica Nacional de Gestao de Residues Solidos — PNGRS, em cumprimento as exigencias ambientais
para destinagao final dos materials contaminantes e nao contaminantes provenientes da retirada do parque
de iluminagao atual.

6.1.26

Todos os materiais retirados do sistema de iluminagao publica serao transportados pela Empresa
Contratada para a "Segao de Material Usado". A Empresa Contratada fara, as suas expensas, os testes nos
materiais retirados e urn pre-tratamento e acondicionamento deles, procedendo com a destinagao final dos
mesmos seguindo o Plano de Gestao de Residues Solidos aprovado pela area competente do Municipio.
6.1.27
A triagem e testes dos materiais sera efetuada por mao-de-obra fornecida pela Empresa
Contratada, sob orientagao e fiscalizagao de representante da Secretaria da Competente do Municipio, ate
que a destinagao correta seja realizada.
6.2
- CONSTITUEM OBRIGAGOES DA CONTRATANTE:
6.2.1 - Efetuar o pagamento de acordo com o previsto na Clausula Terceira;
6.2.2 - Aprovar instrumento legal, de acordo com a legislagao municipal, autorizando a empresa contratada
a realizar a destinagao final dos materiais retirados e o que mais necessitar para execugao do contrato
6.2.3
Notificar, por escrito, a Contratada quaisquer irregularidades encontradas no fornecimento do objeto.
6.2.4 Fornecer todos os dados e especificagoes necessarias a completa e correta execugao dos servigos.
6.2.5 Comunicar a CONTRATADA, com antecedencia de 05 (cinco) dias uteis das necessidades supervenientes
por ventura ocorridas, para o perfeito cumprimento do objeto deste instrumento, ressalvado o prazo de
substituigao de luminarias.
6.2.6 Efetuar os pagamentos nos prazos estipulados no contrato.
6.2.7 Responsabilizar-se pela reposigao de qualquer dos equipamentos, acessorios ou materiais, instalados,
que venham a ser furtados, roubados ou danificados por atos de vandalismo ou ainda que tiveram problemas
por intemperes da natureza, podendo contratar os servigos da licitante CONTRATADA em valores compativeis
para cobertura dos prejuizos causados a esta, ou substituir por conta propria, porem na mesma qualidade
6.2.8
Prestar todas as informagoes e/ou esclarecimentos que venham a ser solicitados pela CONTRATADA.
6.2.9
Providenciar junto a concessionaria distribuidora de energia todas as autorizagoes necessarias para a
instalagao das novas luminarias e/ou substituigao das existentes pela CONTRATADA bem como as licengas
juntos aos orgaos do municipio caso sejam necessarias.
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6.2.10

A Prefeitura Municipal, devera disponibilizar um engenheiro eletridstrenTcondi^des de tomada de

decisao para fiscalizar a presente contrata?ao, com a emissao periodica de relatorios.
6.2.11 - A CONTRATANTE se obriga a aprovar a LEI AUTORIZATIVA junto ao Poder LEGISLATIVO, de forma a
autorizar o Municipio a Contratar os services objeto do presente edital, na forma de 60 meses e autorizar a
desafetacao dos materiais retirados para a correta destinacao.
6.2.12 Validar a instalagao da iluminacao publica com a distribuidora/concessionaria de energia eletrica local
para que na proxima conta subsequente ao mes da valida?ao a redu?ao dos custos de energia eletrica conste
na conta enviada a Prefeitura Municipal.
CLAUSULA SETIMA- DO CONTRATO E DAS PENALIDADES
7.1 Pela inexecucao total ou parcial do contrato, nos termos do artigo 78 da Lei 8.666/93, a CONTRATADA
podera sujeitar-se as seguintes penalidades, a ser aplicada pela autoridade competente, garantida previa
defesa:
7.2 Advertencia, por escrito, no caso de pequenas irregularidades;
7.3 Em caso de atraso injustificado na prestacao do service do objeto, sujeitar-se-a o licitante vencedor a
multa demora de 2% (dois por cento) ao mes sobre o valor do contrato, ou conforme o caso, sobre o valor
correspondente aos itens em atraso.
A referida multa nao impede que a Administrate rescinda unilateralmente o contrato e aplique outras sancoes
previstas na legislate vigente;
7.4

Suspensao temporaria de participar em licitacao e impedimento de contratar
com a Administracao
Municipal por prazo nao superior a 02 (dois) anos, nos seguintes termos;
7.4.1 Declaracao de inidoneidade para licitar e contratar com a Administrate Publica, enquanto perdurarem
os motives determinantes da punicao ou ate que seja promovida a reabilitacao, perante a propria autoridade
que aplicou a punicao, que sera concedida sempre que a CONTRATADA ressarcir a Administrate dos prejuizos
resultantes e depois de decorrido o prazo da sancao aplicada com base no item anterior.
7.4.2 Cancelamento do contrato e demais medidas previstas na Lei n9io.520/02.
CLAUSULA OITAVA - DO ACRESCIMO

8. 0 valor pactuado neste contrato podera sofrer acrescimo, no percentual de ate 25% (vinte e cinco por cento)
do valor inicial atualizado em caso de necessidade de adequate tecnica ao objeto do contrato, superveniencia
de fatos extraordinarios e supervenientes e expansao dos logradouros do municipio de IBICARAI - BA (Art.65,
§1° da Lei •'>28.666/93), desde que devidamente justificado e autorizado pela Autoridade Competente

CLAUSULA NONA - DA CORRE^AO E REEQUILIBRIO FINANCEIRO
9.1. 0 Contrato sera reajustado anualmente pelo IGPM, e Ocorrendo no decorrer do contrato evento capaz de
afetar o equilibrio economico ajustado entre a CONTRATADA e o CONTRATANTE no que pactuaram
inicialmente, sera realizado o reequilibrio financeiro objetivando ajusta remunerato do objeto contratado (Art.
65, II, alinea "d", da Lei 8.666/93).
CLAUSULA DECIMA - DA RESCISAO
10.1 0 presente contrato podera ser rescindido, independentemente de interpelacao judicial ou extrajudicial,
quando a CONTRATADA:
10.2 Nao cumpriras obrigacoes assumidas.
10.3 Transferir o contrato a terceiros, no todo sem previa ou expressa anuencia da CONTRATANTE.
10.4 Na hipotese de Rescisao do Contrato, a Contratante devera Ressarcir a Contratada de todos os gastos,
incluindo as luminarias instaladas e mao de obra de instalato.
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0 presente contrato podera ser rescindido por mutuo acordo, quandcTTtendidas
as conveniencias dos
fornecimentos e disponibilidade de recursos financeiros, tendo a CONTRATADA
o direito a receber da
CONTRATANTE, os produtos ou o valor dos produtos (s) fornecidos, ate aquela data.
10.4Fmdado o prazo de~60 (sessenta) meses do presente contrato, todas as lampadas instaladas no Municfpio
de IBICARAI - BA, passarao a pertencer ao mesmo, nao sendo permitida a retirada de nenhuma lampada ao final
do contrato adimplido.
CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DA VINCULA^AO AO EDITAL
12.10 comprimento deste contrato esta vinculado ao Edital n?. 20/2021. Processo Administrativo n2193/2021
CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DO FORO
12.1

Para dirimir duvidas que por ventura surgirem durante a execu?ao do presente instrumento, as partes
elegem o Foro da comarca da cidade de IBICARAI - BA, renunciando-se qualquer outro por mais privilegiado que
sejs.
12.2

E, por estarem justos, combinados e Contratados, assinam

o presente instrumento em quatro vias de
igual teor e forma, para que surta os seus efeitos legais e juridicos, na present de duas testemunhas idoneas.
IBICARAI - BA, 13 de Outubro de 2&21.

BRUNO ANTONIO
_ _____ _____

As*inad°de forma digital por
BRUNO ANTONIO

CANDIDO:0519677

candidok)5196772189

2189

-oaw

Dados: 2021.10.14 16:24:42

MonaHsa Gonsalves Tavares

DANT EELTRICIDADE LTDA

Prefeita Municipal

CNPJ sob o n902.951.469/0001-31

CONTRATANTE

CONTRATADA

THIAGO MENDONCA
DO

Assinado de forma digital por
THIAGO MENDONCA DO
AMARAL30538962810
AMARAL:30538962810 Dados: 2021.10.14 16:28:08 -03'00'

INSTALED SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA
CNPJ sob o n9 28.396.453/0001-06
Contratada

\AjXA Ql&i
TESTEMUNHA 1

TESTEMUNHA 2

0
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EXTRATO DO CONTRATO N? 240/2021 VINCULADO AO PREGAO ELETRONICO N? 20/2021
CONTRATANTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICARAI - CONTRATADA Empresas: CONSORCIO DANT
ELETRICIDADE LTDA Pessoa Juridica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob n® 02.951.469/0001-31 e
INSTALED SOLUgOES TECNOLOGICAS LTDA inscrita no C.N.P.J./MF sob o n.®28.396.453/0001-06 — OBJETO:
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICO DE SUBSTITUICAO DO
SISTEMA DE ILUMINACAO PUBLICA ATUAL POR TECNOLOGIA LED, NOS LOGRADOUROS DO MUNICIPIO DE
IBICARAI -BA, Data do Contrato 14/10/2021; Prazo: 14/10/2025; Valor do Contrato mensal R$ 74.830,00
(setenta e quatro mil oitocentos e trinta reais). Certifico para fins de prova, a quern de direito, conforme
determina?ao legal foi devidamente divulgado com publica^ao no mural da Prefeitura por 5 (cinco) dias uteis.
Ibicarai- Ba, 13 de outubro de 2021
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EXTRATO DO CONTRATO N? 240/2021 VINCULADO AO PREGAO ELETRONICO Ns 20/2021
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mensal R$ 74.830,00 (setenta e quatro mil oitocentos e trinta reals). Certifico para fins de prova
a quern
de direito, conforme determina?ao legal foi devidamente
divulgado com publicagao no mural da
Prefeitura por 5 (cinco) dias uteis.
Ibicarai- Ba, 13 de outubro de 2021
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Esta edigao encontra-se no site oficial deste ente.

