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TERMO DE CONTRÂTO QUE ENTRE SI FAZEM
O MUNICIPIO DE CRATEUS, ÀTRAVÉS DA
SECRETARIA DA INFRÀESTRUTURA, COM A

] E & R

IMPORTAÇÀO E
EXPORTAÇÃO LTDA PARÁ O FIM QUE A
EMPRESÂ

SEGUIR SE DECLARA:

O MUNICÍPIO DE CRATEUS - CE, pessoa iuridica de direito público interno, inscrita
no cNPI/MF sob o ne 07.982-036/000r-67, com sede de sua Prefeitura Municipal na
Rua Cel. Zezé :Ir4t - Centro - crateúsicE, através da secretaria da Infraestrutura, neste
ato representada pelo respectivo Secretário Sr. Âgileu de Melo Nunes, aqui
denominada de CONTRÂT.AkIE, e do outro lado a Empresa J E & R IMPORTAÇÁO
E EX"ORTAÇÃO LTDA, estabelecida na Rua Senador Almino, 16o, Praia de lracema,
Fortaleza - CE, inscrita no CNPJIMF sob o n! o3.o87 -727loooa-46, neste ato
representada pelo Sr. Ramon Gomez Hernandez, portador do CPF/MF n"
655.295.E84-68, aPenas denominada de CONTRATÂDA, firmam entre si o Presente
fCnUO DE CONTRIt'IO mediante as cláusulas e condições a seguir estatrelecidas.

CtÁUSUtÁ PRTMHRÂ- DO RJNDAMENTO LEGÀI
r.r- Processo é decorrente do processo de adesáo ne oor/2o21 SEINFRÂ à Ata de
Registro de Preços ng zo,o8.ol/ARP, do município de ltapipoca, cuio obieto e
REEISTRO DE PREÇOS PÁRÂ ruTJRÂ E EVENTUÂL AQUISIÇÃO DE
LUMINARIAS PÚBLICAS EM ATENDIMENTO AS DIVERSAS DEMANDAS
EXISTENTES NOS LOCRÂDOUROS E FUTURÁS IMPL.ANTAÇÔES DE NOVAS
LUMTNARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAI DE ITAPIPOCA - CE, decorrente do
PREGÃO ELETRôNICO Ne zo.o8.orlPE/2o2o. em conformidade com, a Lei Federal
N" 8.666/93 - Lei das Licitaçóes Públicas c/c os termos da Lei Federal no ro.5zo, de
t7lc.7l2oo2.

cIÂÚsurÁ

sf,GLTNDA

coNTRÂTo

- DO OBJETO, DO YÂLOR E DA DURÂçÂO

DO

',o
z.r- O presente contrato tem Por obfeto a AQUISIçÁ DE LUMINÁRÍAS PARA
ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETÁRIA DA INFRAESTRUTURÁ DO
MUNICÍPIO DE CRATEUS - CE, conforme especificações coüstantes do anexo r,
paÍte integrante deste PÍocesso.
:.2 -A ügência do contrato adminiStrativo decorrente destacontratação terá inicio a
partir da assinatura e término em 3r de dezembro do exercício financeiro do mesmo,
não podendo ser prorrogada.
z.z.r - Os atrasos ocâsionados por motivo de força maior ou caso fortuito, desde que
notificados no prazo de 48 (quarenta e oito) horas e aceitos pela Secretaria/órgão
requisitante, nâo serão considerados como inadimplemento conÚatual;

2.3 - A CONTRÂTANTE pagará ao(à) CONTRÂTADO(A) pela execuçâo do obj eto
deste contrato o valor global de RS r.r7.4oo,oo (hum milhão e ceDto e setenta e h€s
mil e quatrocentos reais), conforme especificaçóes em anexo.

CLAÚSUTATERCEIM- DO R.EGIMEDE EXECUçÂO 3.r. Os materiais serão fomecidos na forma de execução indireta, sob o regime de
empreitada por preço unitário, em conformidade com o disposto na Lei no 8666196 e
alteraçóes.

Parágrafo único. As ordens de compras serão realizadas na medida das necessidades
do órgão gerenciado e órgâos particiPantes, mediante formalização do Instrumento
preüsto no art.62 da Lei 8.666/93, não importando este registro obrigatoriedade de
contratação do total estimado, nos terrnos do art. r5, § 4o da Lei n" 8666/93 e
alteraçóes.

ctÂÚsurJ\ QUARTA - DAS OBRIGAÇÔES

DAS PARTES
DA
CONTRÂTANTE:
4,T - DAS OBRIGAçÕES
4.r.r A Contratante se obriga a proporcionar ao(à) Contratado(a) todas as condiçóes
necessárias ao pleno cumprimento das obrigações decorrentes do Termo ContÍatual'
consoante estabelece a Lei no 8.666/g3 e suas a.lteraçôes posteriores;
4.r.2 Fiscalizar e acompanhar a execução do obieto conEatual, bem como o
pagamento das taxas e impostos, empregados e demais despesas necessárias ao bom
andamento dos serviços;
4.r.3 - Comunicar ao(à) Contratado(a) toda e qualquer ocorrência relacionada com a
execução do objeto contÍatuat, diligenciando nos casos que exigem providências
corretivas;
4.r.4 - Providenciar os pagàmentos ao(à) Contratado(a) à vista das Notas Fiscais
/Faturas devidamente atestadas pelo Setor Competente.
4.r.5 - O Responsável por fiscalizar e acompanhar o contrato será o Sr. Jailson Bruno
Peres Gomes, inscrito no CPF no orz.zoE.r83-8o.

-

DAS OBRJGAçÔES DA CONTRÁTADÀ:
Além das obrigações descritas no Contrato e das demais, anteÍiormente, neste Termo
de Referência são obrigações da CONTRATADA
4.2.r - O obieto a ser contÍatado entregue em conformidade com as especificações,
condiçôes apontadas no(s) resPectivo(s) Termo(s) de
cronogremas, prazos
Referência, anexo r e documentação anexada.
4.2.2 - A partir da entrega, o obieto será recebido e submetido ao setor requisitante
para avaliar a sua conformidade com as especificações constantes do edital, a fim de
que se decidida sobre a sua aceitação ou rejeição
4.2-3 - Na hipótese de reieição do objeto recebido, o contÍatente expedirá documento
oficial ao contratãdo para que o objeto licitado seia recolhido pelo mesmo em um
prazo de 7z (setena e duas) horas da comunicação pelo Municipio. Ápós este prazo,
o Municipio reserva-se o direito de enviar o obleto rejeitado à contratada, com frete a

42.

e

Pa8ar.

caso fom:ito, na entrega
4.2.4 - os atrasos ocasionados por môtivo de força maior ou
(quarenta
e oito) horas e aceito
áos p"odutos, desde que notificado no Prazo de 48
peloordenador de despesa, não serão considerados como inadimplemento contratual
contratante inerentes ao
4.2.5 - Atmder prontamente a quaisquer exigências do
objeto da presente licitação;
as
+.i.0 - Naà Eansferir a terceiros, por qualquer Íorma, nem mesmo parcialmente,
obrigações assumidas, nem subcontratar qualquer das entregas a que está obrigada;
as instalações
+.2.; - A CONTRÂTADA deverá buscar ao longo do Contrato, colocar
Para isto a
ügentes'
Técnieas
Normas
recebidas por ela, em conformidade com
CONTRAThDA deverá propor à prefeitura, um ProgÍamà de ação para adequaçâo das
instalações às normas ügentes. Quando tais açóes exigirem expan§o do sistema,
estes valores serão elaborados pela prefeitura do para a sua implantação;

CúUSUI-À QUINTA - DAS CONDIçÕES DE ENTREGA OU SERVIçOS, DAS
ÀMOSTRÀS
local indicado na ordem de compra emitida
5.1 Os produtos deverão ser entregues no
pela contratante.
e em perfeitas
!.2 - Os produtos deverão ser entregues individualmente, identificados
condições de uso e armazenamento.
(is artigos adquiridos deverão ser transpoúados e entregues com regularidade de
5.3 prazo acordado e Nota Fiscal do produto.
(dez) dias
!.4 - O contratado deverá realizar a entrega do material licitado à contar 10
e
de
ConFole
iorridos, após empenho e ordem de compra emitida pela Coordenação
Execução de Compras, podendo o mesmo ser passivel de notiÊcação iuridica, e
possiveis penalidades de acordo com a legislação ügente.
qualidade na resistência,
5.5- Os materiais íornecidos deverão seÍ novos, de primeira
acabamento e durabilidade, sendo que os que não atenderem â esta exigência não
serão aceitos

acondicionados em embalagem
possível'
de forma a garantir a máxima
volume
individual adequada, com o menor
proteção durante o tÍansporte e o armazenamento'
(Lâmpada
i.7 - O fornecedor deverá assegurar o Perfeito frtncionamento do Produto
ãe kd) contra defeitos originai do mesmo, E COM UMÁ GÂRÀNTI.A DE VIDA UTIL
DE o5 (CINCO) ÁNOS, contados a partir da data de instalaçâo dos eqúpamentos, os
quais devem estar de acordo com as normas da ÀBNT/INMETRO.
produto (Lámpada
5.8 - Ao longo do período de garantia, a intensidade luminosa do
de Led) não deverá resultar em uma degradação superior a r50lotonservação.
5.9 - As luminárias deverão estar em Perfeito estado de uso e
5.ro- DA§AMOSTRÂS:
5.ro-r. O material estará sujeito à aeeitação pela Secretaria de ln-fraestrutura de
Crateús, após entregà Parà ámostragem do PRODUTO com os LAUDOS DE ENSAIO,
a qual caberá o direito de recusar, caso o (s) material (ais) não esteia (am) de acordo
com o especificado, em um prazo de o5 (cinco) dias corridos após ser declarado
rematante;
5,6

- Os produtos deverão set, preíerencialmente,
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F.tqídô X.lÊ Pol Vosi
amostÍas da melhor pÍoposta seiam reprovadas, será então convoca
pàra apresentação de protótipos, a autoria da segunda melhor pÍoPosta e, assrm
sucessivamente
Secretaria de Infraestrutura
5.ro.3. As amostfas apÍovãdas permanecerão em poder da
ãe irateús até a enEega definiriva do obieto licitado, com vistas à avaliação da
conformidade entre a amostra aprovada e o material efetivamente entregue
permitidos novos aiustes
5.ro.4. Vencido o prazo de entrega das amostras, não serão
ãu modificações no PÍoduto apresentado para fins de adequii-lo à especificação'
como se
5.ro.5. A amostra será analisada dentro da especificação solicitada, bem
atende COM EFICÁCIA
5 ,ro,2. Caso as

cIÂusuLA sExTA - DÁS CONDIçÔES nr pAceÀatr.rro
ó.r. O Pagamento será efetuado por meio de transferência eletrônica e mediante
apresentação de Nota Fiscal correspondente.
6.2 - Caso a Nota Fiscal seia devidamenfe aprovada pela Secretaria Contratante, o
pâgamento será efetuado até o 3oe dia após o recebimento da Nota Fiscal pela

Conhatante.
6.3 - O Pagamento e§t á condicionado à apresentaçâo de certidôes de regularidade
iunto ao: Município, Estado, União, INSS, FGTS e Justiça do Trabalho.
CIAÚSULA SETIMA - DA FONTE DE RECURSOS
7.r- As despesas decorrentes da contratação correrão por contâ da dota$o
orçamentári; ne ro.ro.25.7P. o566.2.o46 - Manutenção e Gestão da Rede de
Iluminação Púbüca, Elemento de despesas no 3.3.9o.3o.oo - Material de Consumoe
Fonte de RecursoFonte de Recursos 6zo.oooo.oo conUibuição Para o custeio dos
Serviços de Iluminação Pública - COSIP

CLAÚSI.JLAOITAVÂ. DO REAIUSTAMENTO DE PREçO
8.r- Os preços são firmes e irreaiustáveis;

clÁÚsutÁ NoNÀ- DAS ALTERAçÓES CONTRÁTUATS
9.r- O(A) CONTRÁTÁDO(A) fica obrigada a aceitar, nas mesmas

condições
contratuais, acréscimos ou supressões no quantitativo do obieto eontratado, ate o
limite de ej% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizâdo do Contrato,
conforme o disposto no § ro, art. 65, da Lei n" 8.666193 e zuas alteraçôes posteriores'

crÁusul,A DECIMA DÀ§ SANçOES
ro.r Comete infração administrativa nos termos da Lei

n'

ro.5zo,

de

2oo2,

a

Contratada que inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigaçôes assumidas
em decorrêniia da contratação; ensejar o reraÍdamento da execução do obieto; falhar
ou Êaudar na execução docontÍato; comPortàr-se de modo inidôneo; e/ou cometer
fraude fiscal;
to-z Pela inexecução total ou parcial do obieto deste coatrato e/ou pelo cometimento
de infração administrativa, Administração pode aplicar à CoNTRATADÁ as se8uintes
sanÇoes;

PREf EIIi]RÂ
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a) Âdvertência, por faltas leves, assim entendidas aquelas que não

acarr

preiúzos signiÍicativos para â Contrâtante;
b) Multa moratódâ de o,3% (três décimos por cento): atraso iniustficado do obieto
licitado (calculado por dia de atraso, até o limite de 3o (ninta) dias, sobre o valor da
parcela inadimplida); e/ou atraso na assinatura da ata de rtgistro de preços ARP/cont."to administraüvo no pÍazo Prcvisto no edital, contado a partir da
convocaçâo pela Administração (calculado por dia de atraso, até o limite de 30
(minta) dias, sobre o va.lor global da ARP/contrato);
c) Multa compensatória de ro9á (dez por cento): inexecução total do obieto (calculado
sobre o valor global do eontrato); inexecução parcial (calculado de forma
proporcional à obrigação inadimplida); não assinatura da ARP/contrato
administrativo no prazo previsto no edital, quando convocado pela Administração
(calcüado sobre o valor global da ARP/contrato àdministrativo); e/ou nâo
apresentação e/ou apresentação falsa da

documentação exigida no edital do certame (calculado sobre o valor estimado da
contratação);
d) Suspensão de licitar e impedímento de contÍataÍ com o órgão, entidade ou
unidade admjnisuativa pela qual a Administração Pública opera e atua
concretamente, pelo prazo de até dois anos;
e) Impedimento de licitar e contautÍ com órgãos e entidades do municÍpio de
Crateús com o consequente descredenciamento no Sistema de Cadastramento de
Fornecedores Municipal pelo prazo de até cinco anos. A Sanção de impedimento de
licitar e contratar prevista neste subitem tamMm é aplicável em quaisquer das
hipóteses previstas como infração administrativa no art. 7 d a Lei no ro'52o, de zooz;
fl Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administraçáo Pública,
enquanto perdurarem os motivos determinàntes da punição ou até que seia
promwida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que
será concedida sempre que a Contratada ressarcir a ContÍâtante pelos preiuízos
causados.

ro.3 As sanções preüstas nas alíneas "a", "d', "e" e "f poderão ser aplicadas à
CONTRATÀDA iuntàmente com as de multa, deseontando-a dos pagamentos a
serem efetuados.
ro.4 Também ficam sujeitas is penalidades do art. 87, III e IV da [,ei n" 8.666, de 1993,
as empresas ou profissionais que se amoldem às situações pÍevistas nos incisos do art.
88 da Lei no 8.666ltgg1..
ro.5 A aplicação de qualquer das penaüdades previstas realizar-se-á em processo
administrativo que assegurará o conbaditório e a ampla defesa à Contratada,
observando-se o procedimento previsto na lei no 8.666, de 1993'
ro.6 A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a
graúdade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano
causado à Adrninistração, observado o princípio da proporcionalidade.
ro.7. As penalidades serão obrigatoriamente registradas oo Sistema de Cadastramento
de Fornecedores Municipal

FREf EIÍURA

OE

7úNrdPrr:

Ér!rrdo Iri!

VEII,DE

PoÍ vo.,

CúUSULÁ DÉCIMA-PRIMEIRÁ

DA

INEXECUÇÀO

E DÂ R-ESC

CONTRÁTUALu,r - Â inexecução parcial ou total do Contrato dará ensejo a sua rescisão, atendido o
disposto nos artigos 77 a 8o da Lei N" 8.666, de zr de junho de 1993.
u.z - A resCisão contratual poderá ser: a) Determinada por ato unilãteral e escrito da
CONTRÁTÀNTE, nos cãsos enumetados nos incisos r a XII do art. 78 da Lei Federal
n'8.6661g3;b) Ámigavel, por aeordo entre as partes, mediante autorização escrita e
fundamentada da autoridade competente, reduzida a termo no Proce§so licitatório'
desde que haia conveniência da Administração;
n.3 - Ern caso de rescisão prevista nos incisos XII e X\4I do art' 78 da Lei n" 8-666/9j,
sem que haja culpa do CONTRATÁDO, será esta ressarcida dos preiuízos
regulamentarescomprovados, quando os houver sofrido;
rr.4 - A rescisão contfirtual de que trata o inciso I do art. 78 acarreta asconsequências
previstas no art. 8o, incisos r a [V, ambos da Lei no 8.6ffi1g1.
CLÁUSULÀ DÉCIMA.SEGUNDÀ- DAS DISPOSICOES FINAIS
rz.r - Declararnas partes que este Contrato corresponde à manifestação final,
completa e exclusiva, do acordo entre elas celebrado;
rz.z - Obrigação do contrãtado de manter, durante toda a execução do Contrato, em
compatibitidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condiçôes de
habilitação e qualificação exigidas na licitação.

CúUSUIÁ DÉCIMÁ-TERCEIRA - DO FORO
r3.r - Fica eteito o foro da Comarca de Crateús,

Estado do Ceará, para conhecimento
rles questões relacionadas com o presente Contrato que não forem resoMdos pelos
meios adnrinistrativos.
r3.z - E, assim, inteiramente acordados nas cláusulas e condições retro-estipuladas, as
partes contratantes assinam o presente in§trumento, em duas vias, para que surtam
seus jurídicos e legais efeitos.

Crateús

de Melo unes
cipal da lnfraestruturà
CONTRÂTÂNTE
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PROCESSO: ÁDTSÃO.IETE OE REGISTRO DE
PR-EÇOS Ne oor/zozr §EINFRA
CONTRÂTO Ns 2o2r.3l,o3.or
EMPR.ESA: J E & R IMPORTAÇIO E

ExPoRTAçÀo LTDÁ
ENDEREÇOr RUÀ SENÁDOR ALMINO, r8o,
PRÂIA DE IRÂCEMA, FORTALÉZÁ - CE
CNPI: o1.oE7.727 I ooor-46

ITEM

UND

ESPECTFICAÇÓES

QT.ITD MARCA VR.

UNIT.

VR. TOTAL

LUMINÂRIA PÚBLICA COM FLUXO
LUMINOSO MÍNIMO DE ll.ooo

LUMENS OU SUPERIOR E
POTÊNCIA ENTRE 8ow E r5o w,
ol

EFICIÊNCIA ENERGÉTICÂ

A

13O

UND

300

;G

Rs 368,9o

Rs r84.45o,oo

UND

r5oo

3G

R5 rz3,5o

R$ r85.:5o,oo

UND

25()

3G

Rs 6rz,oo

Rs r53.ooo,oo

UND

30oo

3G

Rg 166,65

LUMENS/ WATT, GRÂU DE
PROTEÇÃO ip66 OU SUPERIOR.
COM GARANTI,A DE NO MÍNIMO 05
ANOS.
LUMINÃRI,A PUBLICA COM FLUXO

o2

LUMINOSO MÍNIMO DE Z.6rO
LUMNES OU SUPERIOR E
POTÊNCIA ENTRE rBW E z5 w,
EFICTÊNCIA ENERGÉTICA SUPERIOR
r3o LUMENS/WATT. GRAU DE
PROTEÇÃO rP 66 OU SUPERTOR.

A

COM GARANTIADE o5ANOS.
LUMINÁRIA PÚBLICA COM FLUXO

of

LUMINoSo MÍNIMO DE j7.zoo
LUMENS OU SUPERIOR E
POTÊNCLA zr5W E z4oW,
EFICIÊNCh ENÉGITICA SUPERIOR A

T5OLUMENSÂV,Afi.
PROTEçÃO

GRAU

rP 66 OU

DE

SUPERTOR.

COM GÂRÂNTLA DE o5 ANOS.

LUMINÀRIA PUBLICÂ COM FLI,IXO

LUMINOSO MÍNIMO DE 5.2oo
LUMENS OU SUPERIOR E
o4

POTÊNCIA z9 W E 5oW, EFICIÊNCIA

ENÉGITICÁ SUPERIOR A
T3oLUMENS/WATT. GRAU DE
PROTEÇÃO

IP 66 OU

SUPERTOR.

RO

499.950,oo
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COM GARANTIA DE o5 ANOS"
LUMINÁRIÁ PÚBLICA COM FLUXO
LUMINOSO MÍNIMO S,zooLUMENS
ou suPERroR E POTÊNCIA 58 W E
o5

rOOW, EFICIÊNCIA

VERDE

§,*'./

ENÉGIT1CA
R$ r5o.75o,oo
F-Í 3or,5o
UND
ioo
3G
LUMENSAMATT.
GRAU DE PROTEÇÃO IP 66 OU
SUPERIOR. COM GARANTIA DE o5
ANOS.
Valor Total Rsr.rp,4oo,oo (hurn milhão e cento e
setenta e três mil e quatrocenÊos reâis)

SUPERIOR

A

r3o

