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CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 181/2020 

 

Processo Administrativo nº. 10090/2020 

Adesão a Ata de Registro de Preços nº 001/2020, Pregão Presencial nº 042/2019, da Secretaria Municipal de 

Serviços Urbanos da Prefeitura Municipal de Linhares/ES. 

 

CONTRATO, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO 

DE VIANA/ES E A EMPRESA SALVADOR ENGENHARIA 

LTDA. 

 

O MUNICÍPIO DE VIANA, inscrito no CNPJ sob o nº. 27.165.547/0001-01, com sede na Av. Florentino 

Ávidos, 01, Centro – Município de Viana/ES, representado pelo Exmo. Prefeito Municipal em Exercício, Sr. 

OSMAR FRANCISCO ZUCOLOTO, brasileiro, casado, inscrito no CPF sob nº. 674.125.307-63 e RG nº.498568 

SSP/ES, doravante denominado CONTRATANTE e a empresa SALVADOR ENGENHARIA LTDA, doravante 

denominada CONTRATADA, inscrita no CNPJ/MF sob o número 00.306.120/0001-11, com sede na Rua 

Andorinha, s/n, Quadra 191, Novo Horizonte, Serra/ES, CEP: 29.163-344, representada pelo Sr. ELOÍZIO 

CARLOS SALVADOR, brasileiro, solteiro, engenheiro, inscrito no CPF sob o nº 566.734.427-00 e Carteira de 

Identidade nº 3.914-D-CREA/ES, celebram o presente Contrato, firmado nos autos do processo nº 

10090/2020. O Edital e seus anexos são partes integrantes deste instrumento, independentemente de 

transcrição, juntamente com a proposta da Contratada, ficando, porém, ressalvadas como não transcritas 

as condições nela estipuladas que contrariem o estabelecido no Edital. O presente Contrato é regido pela 

Lei 8.666/93, consolidada e demais legislações pertinentes e está firmado sob as seguintes cláusulas: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

1.1 O presente contrato tem por objeto a contratação de empresa especializada no melhoramento do 

parque de iluminação pública com fornecimento de materiais, destinado para atender o Município de 

Viana/ES, conforme Adesão a Ata de Registro de Preços nº 001/2020, Pregão Presencial nº 042/2019, da 

Secretaria Municipal de Serviços Urbanos da Prefeitura Municipal de Linhares/ES. 

 

PARÁGRAFO ÚNICO - DA DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 

Os serviços obedecerá ao estipulado neste Contrato e às disposições da Lei n.º 8.666/93, à qual encontra-se 

vinculado, bem como às disposições contidas na Licitação Pregão Presencial Nº 042/2019, além das 

obrigações assumidas na proposta firmada pela CONTRATADA e dirigida à CONTRATANTE, que, 

independentemente de transcrição, fazem parte integrante e complementar deste contrato, no que não o 

contrarie. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

2.1 A CONTRATANTE obriga-se a: 

a) assegurar os recursos orçamentários e financeiros para custear o contrato; 

b) fornecer à contratada todas as informações necessárias visando propiciar a perfeita execução dos 

serviços; 
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c) promover, por meio do servidor designado pela Secretaria competente, o acompanhamento e a 

fiscalização dos serviços, anotando em registro próprio as falhas detectadas e comunicando as ocorrências 

de quaisquer fatos que, a seu critério,  exijam medidas corretivas por parte da contratada; 

d) efetuar o pagamento à empresa contratada, até 30 (trinta) dias, após a certificação das Notas Fiscais 

pela Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, de acordo com as condições de preço e pagamento 

estabelecidos no Termo de Referência. 

e) Efetuar periodicamente no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, pesquisa de mercado para 

comprovação da vantajosidade dos preços registrados. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

3.1 - A CONTRATADA obriga-se a execução dos serviços obedecendo rigorosamente o disposto no 

edital do Pregão Nº 042/2019 que, independentemente de transcrição, faz parte integrante e 

complementar deste contrato. 

 

3.2 - A CONTRATADA obriga-se, ainda, a: 

3.2.1. Executar os serviços conforme estabelecido no contrato e de acordo com as necessidades da 

Secretaria, fiscalizando- os juntamente com o servidor especialmente designado para essa tarefa; 

3.2.2 Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela 

assumida, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no Edital. 

3.2.3 Dispor de equipamento, material e pessoal especializado e no quantitativo necessário ao 

cumprimento do objeto contratado, respeitando as normas de higiene e segurança no trabalho; 

3.2.4 Indenizar o CONTRATANTE, por quaisquer danos pessoal ou material, quando resultantes de ação ou 

omissão, negligência, imprudência ou imperícia dos seus empregados ou prepostos, bem como reparar, 

corrigir, remover ou substituir às suas expensas, no todo ou em parte, o objeto do contrato, quando 

constatados vícios, defeitos ou incorreções resultantes da má execução ou de materiais empregados; 

3.2.5 Arcar com o pagamento de taxas, impostos, encargos trabalhistas, previdenciários, comerciais e 

fiscais, bem como seguros, desde que resultantes da contratação com o Município; 

3.2.6 Credenciar, junto a Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, um representante para prestar 

esclarecimentos e atender às reclamações que porventura surgirem durante a execução do contrato; 

3.2.7 Emitir, Nota Fiscal/Fatura discriminativa contendo os materiais a serem entregues, devidamente 

atestada por servidor credenciado, onde o CONTRATANTE poderá deduzir do montante a pagar os valores 

correspondentes as multas ou indenizações devidas pela CONTRATADA, de acordo com os termos do edital, 

desde que não haja nenhum fato impeditivo. Deverá ainda, ser anexado a comprovação da quitação com o 

INSS e FGTS, de acordo com a legislação em vigor; 

3.2.8 Executar os serviços de acordo com as condições e prazos propostos. 

3.2.9 Providenciar a imediata correção das deficiências apontadas pelo setor competente do Contratante. 

3.2.10 A Contratada obrigar-se-á a desenvolver os serviços objeto do Termo de Referência sempre em 

regime de entendimento com a fiscalização, dispondo esta de amplos poderes para atuar no sentido do fiel 

cumprimento do Contrato. 

3.2.11 A Contratada obrigar-se-á a dispor dos equipamentos necessários a execução do contrato de forma 
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satisfatória à Administração Pública. 

3.2.12 A Contratada obrigar-se-á a substituir os empregados, quando solicitado pela Contratante, no 

interesse do cumprimento do Contrato, cabendo o ônus à Contratada. 

3.2.13 A Contratada é responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais ou comerciais da 

execução do Contrato. 

3.2.14 A inadimplência da Contratada com referência aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais não 

transferem à Administração Pública a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto do 

Contrato ou restringir a regularização e o uso do serviço. 

3.2.15 Cabe à Contratada permitir e facilitar a fiscalização, em qualquer dia e hora devendo prestar todos 

os informes e esclarecimentos solicitados. 

3.2.16 A Contratada é responsável pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, 

decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do Contrato, não excluindo ou reduzindo esta 

responsabilidade à fiscalização. 

3.2.17 Obriga-se a Contratada a manter, durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as 

obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação. 

3.2.18 Os serviços deverão ser prestados de forma ininterrupta nos dias úteis, devendo se necessário, e 

autorizado previamente pela Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, ser estendido ao horário noturno 

ou em feriados e finais de semana.  

3.2.19 A eventual aceitação dos serviços pelo Contratante não eximirá a Contratada de responsabilidade de 

quaisquer erros, imperfeições ou vícios que eventualmente venham a se verificar posteriormente, 

circunstância em que as despesas de conserto ou modificação correrão por conta exclusiva da contratada. 

3.2.20 A contratada após entrega do objeto dará 05 (cinco) anos de garantia e assistência técnica gratuita 

para os serviços deste contrato, contra defeitos, erros e/ou vícios de execução, salvo por uso indevido, 

conforme Código Civil. 

3.2.21 Considerando a obrigatoriedade de publicação dos contratos devidamente assinados no Portal de 

Transparência, para atendimento da Lei nº 12.527/11 de 18/11/11 (Lei Acesso a Informação) e a Lei 

Complementar nº 131/2009 de 27/05/2009, necessário se faz a assinatura digital dos contratos a serem 

celebrados com o Município. (Certificado Digital). 

3.2.22 A CONTRATADA deverá depositar, a título de caução inicial para garantia de execução do contrato, a 

importância correspondente a 5% (cinco por cento) do valor do Contrato, em uma das modalidades 

previstas no parágrafo 1º do artigo 56 da lei 8.666/93 e suas alterações. 

3.2.22.1 A caução de garantia de execução do Contrato tem por objetivo oferecer garantia ao 

CONTRATANTE quanto ao 

fiel cumprimento, pela CONTRATADA, de todas as obrigações direta ou indiretamente vinculadas ao 

Contrato. 

3.2.22.2 A garantia de execução do contrato deverá ser apresentada pela contratada em até 15 (quinze) 

dias após a emissão da ordem de serviço. A liberação da primeira medição fica condicionada a prestação da 

referida garantia. 

3.2.22.3 Ocorrendo aumento no valor contratual por acréscimo de serviços, de acordo com a Lei, a 

CONTRATADA deverá proceder ao reforço da caução inicial no mesmo percentual estabelecido no item 
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11.6.22. 

3.2.22.4 A garantia prestada pela CONTRATADA será liberada ou restituída após a execução do Contrato, e, 

quando em dinheiro atualizada monetariamente. 

 

CLAUSULA QUARTA - DA EXECUÇÃO FISCALIZAÇÃO E GESTÃO DO CONTRATO: 

4.1 O serviço será fiscalizado pela Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, sendo responsável pela 

gestão do contrato o secretário da pasta em exercício, e indicado para fiscalização o servidor no momento 

de assinatura do Contrato, através do termo de designação de fiscal nos termos do art. 67 da Lei nº 

8.666/93. 

4.2 A fiscalização poderá contar com apoio técnico de empresa (s) contratada (s) pela PMV para auxiliar 

no processo de fiscalização da referida obra/serviço. 

4.3 Caberá ao fiscal do contrato, notificar a contratada quando constatada alguma irregularidade na 

execução do contrato, determinando o que for necessário a regularização das faltas ou defeitos 

observados. 

4.4 As decisões e providências que ultrapassem a competência do fiscal do contrato deverão ser levadas 

ao conhecimento da Autoridade Superior para adoções das medidas necessárias. 

4.5 A CONTRATADA devera indicar formalmente, nos autos, um preposto com competência para tomar 

decisões em assuntos relacionados a execução do contrato, especialmente no cumprimento das 

determinações do fiscal do contrato. 

4.6 Cabe a CONTRATADA atender prontamente quaisquer exigências da fiscalização, não implicando a 

atividade da fiscalização em qualquer exclusão ou redução da responsabilidade da contratada, inclusive 

perante terceiros, por qualquer irregularidade praticada na execução do contrato. 

4.7 A fiscalização rejeitará no todo ou em parte os serviços e/ou peças, executados e/ou fornecidos em 

desacordo com o Contrato. 

4.8 O fiscal do contrato é o responsável pelo atesto das notas fiscais originadas em decorrência da 

relação contratual. 

 

Após o recebimento das notas fiscais, o Fiscal do contrato realizará o ateste das notas fiscais e encaminhará 

para pagamento. 

 

CLÁUSULA QUINTA - PREÇO E PAGAMENTO 

5.1 O preço global do fornecimento é de R$ 3.366.798,42 (três milhões, trezentos e sessenta e seis mil, 

setecentos e noventa e oito reais e quarenta e dois centavos), conforme proposta comercial de preços 

unitários da contratada, constante da Planilha de Formação de Preços do termo de referência Edital, 

apresentada pela contratada, anexada ao presente contrato. 

5.2 No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da 

execução contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais 

e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral 

do objeto da contratação. 
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PARÁGRAFO PRIMEIRO 

A CONTRATANTE efetuará o pagamento, à CONTRATADA, pelos produtos efetivamente fornecidos, de 

acordo com a importância constante da respectiva nota fiscal/fatura. 

 

O pagamento será feito mediante depósito bancário na conta corrente da CONTRATADA, no banco e 

respectiva agência mencionadas em sua proposta, até 30 (trinta) dias após a apresentação da Nota 

Fiscal/Fatura correspondente, caso haja a aceitabilidade do bem, cumprindo o fornecedor as etapas 

estabelecidas no Edital/Empenho, cabendo ao contratado comprovar sua reguralidade fiscal conforme 

solicitado para habilitação no certame licitatório. 

 

Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha concorrido, de alguma 

forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação financeira devida pela Contratante, 

entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da parcela, é calculada mediante a aplicação da 

seguinte fórmula: 

 

EM = I x N x VP, sendo: 

EM = Encargos moratórios; 

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; VP = Valor da 

parcela a ser paga. 

I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado: 

 

I = (TX) I = ( 6 / 100 ) I = 0,00016438 TX = Percentual da taxa anual = 6% 

                                                                        365 

 

A CONTRATADA deverá informar no corpo da Nota Fiscal/Fatura o número do Pregão, número do Processo, 

número do Empenho e número da Autorização de Fornecimento. 

 

PARÁGRAFO SEGUNDO 

O CONTRATANTE, na condição de TOMADORA DOS SERVIÇOS, reterá o ISSQN (Imposto sobre serviços de 

qualquer natureza) de todos os prestadores de acordo com a lista de serviços contida no Artigo 151 da Lei 

nº 2662/2006-CTM. 

 

PARÁGRAFO TERCEIRO 

Nenhum pagamento será efetuado a CONTRATADA enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação 

financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito ao 

pleito de reajustamento de preços ou correção monetária. 

 

PARÁGRAFO QUARTO 

Não serão aceitas cobranças realizadas através de títulos colocados em cobrança através de banco ou outra 

instituição do gênero. 
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PARÁGRAFO QUINTO 

Os preços são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da data limite para a apresentação das 

propostas. 

 

A CONTRATADA deverá requerer o reajuste, se assim entender necessário, após o transcurso de 01 (um) 

ano, contados da apresentação da proposta, ou do orçamento a que essa proposta se referir, nos termos 

do artigo 40, inciso XI da Lei nº 8.666/93. 

 

O índice a ser utilizado para o reajuste, será o INPC/IBGE ou por outro índice oficial que vier substituí-lo, 

acumulado durante o período. 

 

O reajuste será realizado por apostilamento 

 

CLÁUSULA SEXTA - DO RECURSO ORÇAMENTÁRIO 

6.1 - Os recursos necessários ao pagamento das despesas inerentes a este Contrato correrão por conta da 

seguinte dotação orçamentária: 

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS 

Atividade: 026001.2545100161.136 – Manutenção de Iluminação Pública 

Elemento de Despesa: 33903900000 – Outros Serviços de Terceiros - PJ 

Fonte: 10010000000 – Recurso Ordinário 

Ficha: 419 

 

Atividade: 026001.2545100161.136 – Manutenção de Iluminação Pública 

Elemento de Despesa: 33903900000 – Outros Serviços de Terceiros - PJ  

Fonte: 16200000010 - COSIP 

Ficha: 420 

 

PARÁGRAFO ÚNICO 

Para a cobertura das despesas relativas ao presente contrato, serão emitidas Notas de Empenho, à conta 

das dotações especificadas nesta cláusula. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA - DA VIGÊNCIA E DURAÇÃO 

7.1 O contrato terá sua vigência no período de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado nos termos da 

legislação. 

7.2 O contrato estará vigente a partir de sua assinatura. 

 

CLÁUSULA OITAVA - DO PRAZO, FORMA DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E GARANTIA: 

8.1 A entrega do dos materiais e execução dos serviços serão realizados conforme Cronograma Físico-

Financeiro anexo. 
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8.2 Após a emissão da AF (Autorização de Fornecimento) a contratada terá 30 dias corridos para o 

planejamento da execução dos serviços e entrega dos materiais (conforme demanda da SEMSU). 

8.3 Decorrido esse prazo inicia-se a contagem de 04 (quatro) meses para a execução dos serviços. 

8.4 A Contratada se obrigará a executar os serviços empregando exclusivamente materiais de primeira 

qualidade e obedecendo rigorosamente aos Projetos, Normas, Especificações Técnicas, Planilha e 

Memoriais descritivos, bem como este Termo. 

8.5 A empresa contratada obriga-se a manter à disposição da contratante, profissional habilitado para 

execução e acompanhamento dos serviços ora solicitados, o qual deverá emitir ART - Anotação de 

Responsabilidade Técnica de execução dos serviços. 

8.6 Poderá a SEMSU, a seu critério, exigir a remoção e reinstalação de qualquer parte dos serviços, caso 

estes tenham sido executados com imperícia técnica ou em desacordo com o Projeto, Norma e 

Especificações próprias. 

 

8.7 Todos os serviços realizados pela CONTRATADA deverão ser listados formalmente em um Boletim de 

Ocorrência, ou Diário de Serviço/Obra, onde constem, no mínimo, as seguintes informações: 

 Data do serviço; 

 Dia da Semana; 

 Serviço Realizado; 

 Pendências; 

 Justificativa das Pendências. 

 

8.8 Este documento deverá estar assinado pelo Responsável Técnico pela execução dos serviços e, em 

concordância, pela fiscalização da obra. 

8.9 O Diário de Serviço/Obra deverá conter espaço, para comentários/justificativas, pelo executor dos 

serviços e outro para a fiscalização da obra. 

8.10 A Contratada será responsável pela vigilância no local da execução do objeto. 

8.11 A obra deverá ser entregue em perfeitas condições de uso, cabendo à contratada a retirada de 

qualquer material proveniente da execução. 

8.12 Durante a execução dos serviços, o contratado deverá sempre planejar os trabalhos e preservar a 

limpeza e a organização sobre todos os aspectos. 

8.13 Deverá ser entregue livre de empecilhos de qualquer natureza, que possa prejudicar, ainda que 

minimamente, a utilização do equipamento. 

8.14 Todos os respingos de tintas, óleos, graxas e sujeiras em geral deverão ser raspados e limpos. 

8.15 Os materiais empregados no melhoramento, a serem fornecidos pela Contratada, serão previamente 

submetidos à fiscalização para exame e aprovação e deverão ser comprovadamente de boa qualidade. 

8.16 A mão de obra a ser utilizada será também de boa qualidade, executada com pessoal tecnicamente 

capaz e conhecedor de suas funções, objetivando-se com isso, obter o melhor acabamento possível. 

8.17 A execução dos serviços compreenderá o fornecimento e a montagem dos equipamentos, materiais, 

acessórios, transportes verticais, horizontais e fretes, inclusive todas as despesas diretas e indiretas, de 

mão-de-obra, assistência técnica, encargos sociais, seguros, ferramentas, impostos federais, estaduais, 
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municipais. 

8.18 A presente especificação de materiais, bem como todos os desenhos e memoriais respectivos, 

deverão ser usados em conjunto, pois se completam. 

8.19 Destina-se ainda a dissipar quaisquer dúvidas que venham a surgir na interpretação dos desenhos, 

prevalecendo sempre às cotas do projeto. 

8.20 Excluir-se-ão da presente responsabilidade, defeitos, estragos, quebras ou falhas provocadas 

decorrentes do mau uso das instalações em questão. 

8.21 A CONTRATADA deverá fornecer aos seus empregados e subcontratados (se houver) uniformes, bem 

como todos os equipamentos de proteção individual e coletiva, necessários à execução dos serviços, de 

acordo com as leis, normas e portarias que regulam a segurança do trabalho, responsabilizando-se pela 

efetiva utilização dos mesmos. 

8.22 As eventuais modificações no projeto, ou substituições dos materiais especificados, poderão ser 

aceitas desde que solicitadas por escrito, com explicações muito bem embasadas pela CONTRATADA e sua 

aprovação dependerá de análise por parte da FISCALIZAÇÃO da CONTRATANTE. 

8.23 Todos os serviços contratados só serão recebidos, após devidamente atestados por técnicos e/ou 

engenheiros da contratada na presença da FISCALIZAÇÃO da CONTRATANTE. 

8.24 A CONTRATADA deverá garantir que serão prontamente reparadas e substituídas, à sua própria 

custa, todas as partes que acusarem defeito ou quaisquer anormalidades durante o período de garantia. 

8.25 Os serviços, materiais e transportes necessários à correção de anormalidades, apresentados dentro 

do prazo de garantia, correrão por conta da CONTRATADA. 

8.26 Durante a execução dos serviços, o contratado deverá sempre planejar os trabalhos e preservar a 

limpeza e a organização sobre todos os aspectos. 

8.27 A CONTRATADA deverá responder, ressalvadas as hipóteses legais de caso fortuito ou de força 

maior, por todo e qualquer prejuízo que, em decorrência da execução deste objeto, for causado aos 

imóveis, mobiliários, equipamentos e demais pertences da CONTRATANTE, ficando certo que os prejuízos 

eventualmente causados serão ressarcidos pela contratada à CONTRATANTE. 

8.28 A Contratada não poderá ceder ou subcontratar total ou parcialmente os serviços objeto deste 

Termo, sem prévia autorização, por escrito, da Secretaria de Serviços Urbanos, ressalvando-se que quando 

concedida a subcontratação, obriga- se a Contratada a celebrar o respectivo Contrato com a inteira 

obediência aos termos do Contrato firmado com o Contratante e sob sua inteira responsabilidade, 

reservando ainda ao Contratante o direito de, a qualquer  tempo, dar por terminado o subcontrato, sem 

que caiba à subcontratada o direito de reclamar indenização ou prejuízo de qualquer espécie. 

8.29 Vale Ressaltar, que as subcontratadas deverão comprovar regularidade fiscal. 

8.30 Os pedidos ocorrerão conforme interesse e necessidade da Administração, observando-se o 

interesse público pertinente na aquisição do material ou do bem, a partir do recebimento da Ordem de 

Fornecimento, acompanhada da respectiva Nota  de Empenho. 

8.31 Os produtos a serem fornecidos deverão obedecer às normas e especificações da ABNT, INMETRO e 

Normas da ISO, no que se refere à qualidade, conforme o aplicável. 

8.32 Todas as despesas de frete/embalagem, impostos, encargos incidentes deverão ser inclusos no 

preço da proposta e, em hipótese alguma, poderão ser destacadas quando da emissão de Nota 
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Fiscal/Fatura. 

8.33 Os materiais do deverão ser fornecidos em perfeitas condições de uso e produtividade, devendo ser 

genuínos, não sendo aceitos produtos recondicionados, remanufaturados, reciclados ou outra terminologia 

empregada para indicar que o produto é proveniente de reutilização de material. 

8.34 O material deverá ser acondicionado conforme praxe do fabricante, devendo garantir proteção 

durante transporte e estocagem, constar identificação do produto e demais informações exigidas na 

legislação em vigor. 

8.35 O material deverá ser entregue em embalagem original, sem avarias, devendo ser identificado com 

informações precisas, corretas, claras, em língua portuguesa (inclusive o manual) sobre suas características: 

qualidade, quantidade, composição, garantia, prazo de validade e origem. 

8.36 Será recusado produto deteriorado, alterado, adulterado, avariado, corrompido, fraudado, bem 

como aquele em desacordo com as normas regulamentares de fabricação, distribuição e apresentação. 

8.37 Em hipótese alguma será aceito material com alguma característica que venha a comprometer o seu 

uso e utilização por esta Administração. 

8.38 Não serão recebidos materiais com marca diversa da apresentada na proposta. 

8.39 Caso seja verificada qualquer incompatibilidade, o material deverá ser substituído, por conta e ônus 

da CONTRATADA, em no máximo 10 (dez) dias úteis, não considerados como prorrogação do prazo de 

entrega. Esse processo de verificação de compatibilidade será também aplicado ao material encaminhado 

pela licitante em substituição, e somente após o cumprimento dessa etapa, será o objeto da licitação 

definitivamente recebido e aceito. 

8.40 Os termos de garantia dos materiais devem acompanhá-los no ato da entrega, visando assegurar a 

Secretaria Municipal de Serviços Urbanos a reclamação de troca do material adquirido, caso se constate 

alguma anormalidade. 

8.41 O recebimento definitivo não excluirá a responsabilidade da CONTRATADA pela perfeita qualidade 

do material fornecido, cabendo-lhe sanar quaisquer irregularidades detectadas, no prazo de garantia do 

produto, quando da utilização desse material. 

 

8.42 GARANTIA DO OBJETO 

8.42.1 A empresa fornecedora dos materiais será responsável pela substituição, troca ou reposição dos 

materiais porventura entregues com defeito, danificados, ressecados, ou não compatíveis com as 

especificações do Termo de Referência. 

8.42.2 A contratada deverá dispor uma reserva técnica de luminárias (instaladas), a fim de garantir a 

reposição imediata (num prazo máximo 48h) dos produtos defeituosos em garantia, sem ônus a 

municipalidade. 

8.42.3 A garantia dos produtos consiste na obrigação por parte da empresa contratada, em cumprir todas 

as determinações previstas na Lei nº 8.078, de 11/09/1990 - Código de Defesa do Consumidor - c/c Código 

Civil. 

 

8.43 O Objeto da licitação será recebido previamente para verificação de atendimento aos requistos 

editalícios e posteriormente o recebimento total com o devido ateste de recebimento da nota fiscal. 
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8.44 Os bens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações 

constantes no Termo de Referência e na proposta, devendo ser substituídos no prazo de 02 (dois) dias, a 

contar da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades. 

8.45 Nos termos do art. 67 Lei nº 8.666, de 1993, será designado representante para acompanhar e 

fiscalizar a entrega dos bens, anotando em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a 

execução e determinando o que for necessário à regularização de falhas ou defeitos observados. 

 

CLÁUSULA NONA - DA ALTERAÇÃO 

9.1 Este instrumento poderá ser alterado na ocorrência de quaisquer dos fatos estipulados nos artigos 58, I, 

e 65 da Lei nº 8.666/93. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA - DAS PENALIDADES E RECURSOS ADMINISTRATIVOS 

10.1. Se a Contratada descumprir as condições deste Contrato ficará sujeita às penalidades estabelecidas 

nas Leis n. 10.520/2002 e 8.666/1993 e no Decreto n. 3.555/2000, como falharem ou fraudarem na 

execução do contrato/ordem de fornecimento, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa no 

certame, comportarem-se de modo inidôneo, fizerem declaração falsa ou cometerem fraude fiscal, 

poderão ser aplicadas, conforme o caso, as seguintes sanções, sem prejuízo da reparação dos danos 

causados à Administração Pública Municipal. 

 

10.1.1 Advertência - nos casos de: 

a) Desistência parcial da proposta, devidamente justificada; 

b) Cotação errôneo parcial ou total da proposta, devidamente justificada. 

 

10.1.2 Multa - nos seguintes casos e percentuais: 

a) Por atraso injustificado na execução do Contrato/Ordem de Fornecimento até 30 (trinta) dias: 0,3% 

(três décimos por cento) ao dia sobre o valor total contratado; 

b) Por atraso injustificado na execução do Contrato/Ordem de Fornecimento, superior a 30 (trinta) 

dias: 15% (quinze por cento) sobre o valor global contratado, com possibilidade de cancelamento da Nota 

de Empenho ou rescisão contratual; 

c) Por desistência da proposta, após ser declarado vencedor, sem motivo justo decorrente de fato 

superveniente e aceito pelo Pregoeiro: 15% (quinze por cento) sobre o valor global da proposta; 

d) Recusa do adjudicatário em receber o contrato/ordem de fornecimento, dentro de 05 (cinco) dias 

úteis contados da data da convocação: 15% (quinze por cento) sobre o valor global da proposta; 

e) Por inexecução total ou parcial injustificada do Contrato/Ordem de Fornecimento: 20% (vinte por 

cento) sobre o valor total da proposta ou sobre a parcela não executada, respectivamente. 

 

10.1.3 Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de licitar e contratar com a 

Administração: 

a) Por atraso injustificado na execução do Contrato/Ordem de Fornecimento superior a 31 (trinta e um) 

dias: até 03 (três) meses; 
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b) Por desistência da proposta, após ser declarado vencedor, sem motivo justo decorrente de fato 

superveniente e aceito pelo Pregoeiro: até 01 (um) ano; 

c) Por recusa do adjudicatário em assinar/receber o Contrato/Ordem de Fornecimento, dentro de até 

05 (cinco) dias úteis da data da convocação: até 01 (um) ano; 

d) Por inexecução total ou parcial injustificada do Contrato/Ordem de Compras: até 02 (dois) anos; 

 

10.1.4 Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto 

perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a 

própria autoridade que aplicou a penalidade, que poderá ser concedida sempre que o licitante ressarcir a 

Administração pelos prejuízos resultantes. 

 

10.2 A suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração Pública e a Declaração de 

inidoneidade será declarada em função da natureza e gravidade da falta cometida e serão aplicadas pelo 

Prefeito Municipal, as demais sanções pelo Gestor/Fiscal do Contrato. 

10.3 A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sanções. 

 

10.4 Da aplicação das penalidades definidas caberá recurso no prazo de 5 (cinco) dias úteis a contar da 

data da intimação. 

10.4.1 O recurso será dirigido a autoridade competente que poderá rever a sua decisão em 5 (cinco) dias 

úteis. 

 

10.5. Da aplicação da penalidade de declaração de inidoneidade caberá pedido de reconsideração, 

apresentado a autoridade competente, no prazo de 10 (dez) dias úteis a contar da data da intimação do 

ato. 

10.6 A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que 

assegurará o contraditório e a ampla defesa ao licitante/adjudicatário, observando-se o procedimento 

previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente na Lei nº 9.784, de 1999. 

 

PARÁGRAFO PRIMEIRO - DO DESCONTO DO VALOR DA MULTA 

As multas porventura aplicadas serão descontadas dos pagamentos eventualmente devidos pela 

Contratante, ou na impossibilidade de ser feito o desconto, recolhidas pela Contratada mediante depósito 

em conta corrente da Contratante, dentro de 05 (cinco) dias a contar da intimação, ou, quando for o caso, 

cobradas judicialmente. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA RESCISÃO 

11.1 Poderá o presente contrato ser rescindido no todo ou em parte, a qualquer momento, caso ocorram 

os motivos constantes dos artigos 77, 78 e 79 da Lei nº 8.666/93, mediante formalização, assegurado o 

contraditório e a ampla defesa. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA PUBLICIDADE 
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12.1 O extrato do presente contrato será publicado no Diário Oficial, conforme o disposto no art. 61, 

parágrafo único, da Lei nº 8.666/93, correndo as despesas por conta da CONTRATANTE. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO FORO 

13.1 As controvérsias decorrentes deste contrato serão dirimidas no foro da Comarca de Viana, Estado do 

Espírito Santo. 

 

E por estar, assim, justo e avençado, depois de lido e achado conforme, foi o presente contrato lavrado em 

quatro vias de igual teor e forma e assinado pelas partes e testemunhas abaixo. 

 

 

Viana/ES, 04 de novembro de 2020. 

 

 
 
 

OSMAR FRANCISCO ZUCOLOTO 
PREFEITO MUNICIPAL DE VIANA (EM EXERCÍCIO) 

CONTRATANTE 
 
 
 

ELOÍZIO CARLOS SALVADOR 
SALVADOR ENGENHARIA LTDA 

CONTRATADA 
 
 
 

ANTÔNIO CEZAR LÁZARO 
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS 

 
 
 

Testemunhas: 

 

__________________________________ 

(Identificação da testemunha) 

 

__________________________________ 

(Identificação da testemunha) 
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ANEXO I 

 

Item 01 Descrição Unidade Quantidade Valor total 

1.0 MATERIAIS    

1.1 Luminária utilizando tecnologia led (light emitting 
diode), tensão de entrada de 105 a 277V – 50 a 
60Hz, corpo em alumínio injetado a alta pressão com 
pintura eletrostática a pó com aditivo anti UV, na cor 
cinza, grau de proteção IP 66 no corpo óptico e 
alojamento, e IP 67 no driver , refrator em vidro plano 
temperado IK08, fixado ao corpo através fecho em 
aço inox frontal, potência máxima de 240W e fluxo 
luminoso de saída da luminária mínimo de 25800 
lumens, temperatura de cor: 4000K a 5.000K, IRC 
mínimo 70, lentes em policarbonato montados em 
placa de circuito impresso do tipo METAL CORE 
PRINTED BOARD (MCPCB), devido sua 
característica de melhor condutividade térmica, não 
serão aceitas luminárias que tenham dissipador de 
calor compostos de alumínio extrudado e os LEDs 
deverão ser do tipo High Power ou Mid Power, não 
sendo admitidos LEDs do tipo Low Power ou COB, 
com temperatura ambiente de operação entre -5°c a 
+50°c, fornecido com tomada NEMA de 07 pinos 
programado para sistema de Telegestão, e para rele 
fotoeletrônico de acordo com as normas ABNT 
NBR5123; a fonte de alimentação/driver dimerizável 
montada internamente ao alojamento e podendo ser 
substituível,fator de potência mínimo ≥0,96, distorção 
harmônica total (THD) menor que 20%, protetor de 
surto 10 kV/10kA incorporado, com suporte de 
fixação em braços de 33mm à 60,3mm, vida útil 
mínima do conjunto de 50.000 horas. GARANTIA DE 
05 ANOS. Inclusive Relé Fotoeletrônico, cabos e 
conexões. Deverá apresentar ainda: Ensaio Térmico, 
Ensaio de  estanqueidade e Ensaio de Resistência à 
ação do vento. OBS 1: Somente serão aceitos 
laudos de ensaios realizados em laboratórios 
reconhecidos nacionalmente sob pena de 
desclassificação. OBS 2: Todas as luminárias 
deverão ser entregues com parafuso de fixação que 
permita braço de 33 a 60,3 mm. . 
. 

931,03 582  541.858,99 

1.2 Luminária utilizando tecnologia led (light emitting 
diode), tensão de entrada de 105 a 277V – 50 a 
60Hz, corpo em alumínio injetado a alta pressão com 
pintura eletrostática a pó com aditivo anti UV, na cor 
cinza, grau de proteção IP 66 no corpo óptico e 
alojamento, e IP 67 no driver , refrator em vidro plano 
temperado IK08, fixado ao corpo através fecho em 
aço inox frontal, potência máxima de 150W e fluxo 
luminoso de saída da luminária mínimo de 16000 
lumens, temperatura de cor: 4000K a 5.000K, IRC 
mínimo 70, lentes em policarbonato montados em 
placa de circuito impresso do tipo METAL CORE 
PRINTED BOARD (MCPCB), devido sua 
característica de melhor condutividade térmica, não 
serão aceitas luminárias que tenham dissipador de 
calor compostos de alumínio extrudado e os LEDs 
deverão ser do tipo High Power ou Mid Power, não 
sendo admitidos LEDs do tipo Low Power ou COB, 
com temperatura ambiente de operação entre -5°c a 
+50°c, fornecido com tomada NEMA de 07 pinos 
programado para sistema de Telegestão, e para rele 
fotoeletrônico de acordo com as normas ABNT 
NBR5123; a fonte de alimentação/driver dimerizável 
montada internamente ao alojamento e podendo ser 
substituível,fator de potência mínimo ≥0,96, distorção 
harmônica total (THD) menor que 20%, protetor de 
surto 10 kV/10kA incorporado, com suporte de 
fixação em braços de 33mm à 60,3mm, vida útil 
mínima do conjunto de 50.000 horas. GARANTIA DE 
05 ANOS. Inclusive Relé Fotoeletrônico, cabos e 
conexões. Deverá apresentar ainda: Ensaio Térmico, 
Ensaio de  estanqueidade e Ensaio de Resistência à 

667,76 2.113,00 R$ 1.410.987,02 
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ação do vento. OBS 1: Somente serão aceitos 
laudos de ensaios realizados em laboratórios 
reconhecidos nacionalmente sob pena de 
desclassificação. OBS 2: Todas as luminárias 
deverão ser entregues com parafuso de fixação que 
permita braço de 33 a 60,3 mm. 

 

1.3 Luminária utilizando tecnologia led (light emitting 
diode), tensão de entrada de 105 a 277V – 50 a 
60Hz, corpo em alumínio injetado a alta pressão com 
pintura eletrostática a pó com aditivo anti UV, na cor 
cinza, grau de proteção IP 66 no corpo óptico e 
alojamento, e IP 67 no driver , refrator em vidro plano 
temperado IK08, fixado ao corpo através fecho em 
aço inox frontal, potência máxima de 120W e fluxo 
luminoso de saída da luminária mínimo de 12300 
lumens, temperatura de cor: 4000K a 5.000K, IRC 
mínimo 70, lentes em policarbonato montados em 
placa de circuito impresso do tipo METAL CORE 
PRINTED BOARD (MCPCB), devido sua 
característica de melhor condutividade térmica, não 
serão aceitas luminárias que tenham dissipador de 
calor compostos de alumínio extrudado e os LEDs 
deverão ser do tipo High Power ou Mid Power, não 
sendo admitidos LEDs do tipo Low Power ou COB, 
com temperatura ambiente de operação entre -5°c a 
+50°c, fornecido com tomada NEMA de 07 pinos 
programado para sistema de Telegestão, e para rele 
fotoeletrônico de acordo com as normas ABNT 
NBR5123; a fonte de alimentação/driver dimerizável 
montada internamente ao alojamento e podendo ser 
substituível,fator de potência mínimo ≥0,95, distorção 
harmônica total (THD) menor que 20%, protetor de 
surto 10 kV/10kA incorporado, com suporte de 
fixação em braços de 33mm à 60,3mm, vida útil 
mínima do conjunto de 50.000 horas. GARANTIA DE 
05 ANOS. Inclusive Relé Fotoeletrônico, cabos e 
conexões. Deverá apresentar ainda: Ensaio Térmico, 
Ensaio de estanqueidade e Ensaio de Resistência à 
ação do vento. OBS 1: Somente serão aceitos 
laudos de ensaios realizados em laboratórios 
reconhecidos nacionalmente sob pena de 
desclassificação. OBS 2: Todas as luminárias 
deverão ser entregues com parafuso de fixação que 
permita braço de 33 a 60,3 mm. 

 

630,65 1.401,00 883.542,89 

1.4 Braço ornamental 48 mm para uso na iluminação 
pública. Tubo de aço sae 1010 a 1020 c/ ou s/ 
costura, zincado à fogo c/ espessura 3mm, medindo 
3 metros de comp. Inclusive suportes de fixação. 

 

174,95 2.049,00 358.466,72 

2.0 SERVIÇOS DE MELHORAMENTO/EQUIPE Unidade Quantidade Valor total 

2.1 Serviços de melhoramento com veículo tipo 
caminhão "munck" capacidade min: 10 ton: equipado 
com lança SUPERIOR A 15 mts, cesto, equipe de 
manutenção composta de 01 (um) eletricista, 01 
(um) ajudante, 01 (um) motorista e todo o 
ferramental e equipamentos de seguranças 
necessários para realização dos serviços. Inclusive 
fita isolante e conexões. 
. 

49,09 1.840,00 90.318,84 

2.2 Serviços melhoramento com no mínimo quatro 
equipes. Cada deve ser composta por: 01 (um) 
veículo tipo caminhonete capacidade min: 01 ton: 
equipado com cesta para 2 pessoas, equipe de 
manutenção individual composta de composta de 01 
(um) eletricista, 01 (um) ajudante, 01 (um) 
motorista e todo o ferramental e equipamentos de 
seguranças necessários para realização dos 
serviços. Inclusive fita isolante e conexões. 

10.202,99 

(Unit.p/equip) 

8 81.623,95 

   Valor global: 3.366.798,42 

 


