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/ PREFEITURA MUNICIPAL DE

LAURO DE FREITAS
PREGÄO PRESENCIAL - N°019/2018

PROCESSO ADMINISTRATIVO - N°011301/2018

CONTRATO N° 127/2018

Ò MUNIC PIO DE LAUR0 DE FREITAS. Dessoa undea de ±reno pub ico macnto no CNPJ:MF sob a ,

13 927 819 00140 rom sede na Pra;a João TMago dos Sanics N' 25 - Certro resta Cidade representada neste am Da

sua autoacade ,,ala a Senhore ¯reiesa Moerna Isabel Passos G erräceo Geravane denaT naco CONTRATANTE e 1e

acuo ado a erloresa GHIA ENGENHARIA LTDA msenta no GNPPMF son a CT 5330WOOOi 32 estabeeada a RJa
Rubens Guen r 134 Sala 301 Ect Ensesana lungara GEP 41 8-5 135 Salvaaortf3A, neste ato representada -a
forma de se-s estatutos e prae 89 es corava,te 1e-emeaca CONTRATADA :Om base nos tecros de Processo
Administratwo N° 011301/20181eri enne y µsto e acordace o presene Contraic onservadas as causu'as e candpoes a

CLÀUSULA PRIMEIRA -- DO OBJETO DO CONTRATO
1.L poseet÷ nsc-srente le r por oheto a CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA GERENCIAMENTO DO SiSTEMA
DE ILUMINAÇÃO PUBLICA COM FORNECIMENTO DE MÄO DE OBRA E MATERIAIS. CONFORME TERMO DE
REFERÈNCIA E PLANILHAS NESTE EDITAL REQUlSITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS
PÚBLICOS

PARAGRAFO UNICO

Passan' a faze' Darte Inte":Janie 103:e nyt utrento car,0 Se "ansc::tos fossem o FC:Gesse Adronistraton je cœEasse aa
Secreana Monepal de Ser ços P hi Cos - Processo Administrativo - N° 011301/2018 com tocas as nstrucOes e

docume tos e eri espec:al e Edita e seus anomas compiernenlandc o preserte Contrato para todos as fins de drmm e

abogando as pañes ao seu cu near ent: eil todos XS s termos refuswe a Proposta de Rreços da CONTRA T ADA
ilacuuo que não C3:Canar este natostrentG

CLAUSULA SEGUNDA - DO VALOR
2 1 Delo obieu do prese,te negoaa WHdu. a TNTRATANTE pagara a CONTRATADA no Valo Geba de

R$5.390.000.00 - (Cinco milhões trezentos e noventa mil reaist
2 2 Esde n:Use e saly p,v se nesia C ausu a tones as r Lutos err bLUCÒbb t- Gilc<'3tgü\ (f3Ê'9 6tildí IdeBÎ€
sube e cbeto deste Ocntiate je acorrto rorn a leg sia.3o on vigor
23 As desceses XCorreTes da eœ-ução das ser ,s Tjeu da presente I-taÇãe estam trol,125 nos orno

CLAUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

Ilyrtnaçã-i Putka at Man Do > Laulu ce Fr.-,1 t.;rs on-c cataings- nana:ss ep÷:ack_ manais

icrnered,"es p!3t tas esabe-n¥- f chanos necess.wins a c·ec. A de Ca,"ain
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32 Iroca avavès ce decernento assnaco peu Gere,te do Ocntrats, um tecnce :o-ñ arnplos conneerrentes sorre o

objeto do Contrato ocin delegacho cara represceta-o quardo de seu irrped trento eventual nas obscacées contratuars

3 3 Proparevrar hv¯e acesso aos teen ces e prepostos ca CONTRATADA aos locas que esuverer, sob o oco:rose da

PREFEITURA onde se encontreri nstalados os eculoamentos destnados a execução dos serv:ços prev slos neste terma

de re'e40aa

34 Envedar esforcos µnto aos ergeos ao pader pubkn añ, geral no señece de que reabzem consulia à CONTRATADA
corr a-Mcedenca o nma de 3C inotal dias antes de Yaniestarem sua ceritycánea e forrratzare, autonzação 200-0

pralelos de ergenhana a, arquñet cos que Ocssani aiheudàr a execuc30 dos services cowataccs
'

? irterreder g,ntG 35 auf n1aaes CDA pelentes nu sentil; a 'acM3' a ewoução ces serviços contratados

13 6 E<eoutat todas os seenÇos ce jst buiçac de eneoga eletare aue he comcete e mäo a CONTRATAJA Decessa- os

ao bon, cur,p- rrente oc Contrat,

3 / Prorreser a 'ealvaçâo 105 seus serviÇOS ce ferrna à cue nao acouart ausencontics corn as desenvolv.rlos pela

CONTRATADA nformanco esta da necessidade de rever a sua programa;ño quando for c caso

3 8 Inforrir aos usuános das sens;os ce I urninação Pubaca Gas obncaç3es e dos imites contratuais visande a

cara:t.-nze a ache da CON T RA T ADA

3 9 N3o exerunr ne,hona r,o-15caÇèo nas rs:a-agées De i urimacao puuca se,1 oc neu tar a CON I HA T A DA
3 RI Iñ½,ar a E N iRA TADA das NormaÇÕe5 Que he GNgarers sobre aux que- rna- tune oninent, no Siste,ia

CLÀUSULA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
Além das otogaÇOes desc,tas na Mruta oc Contram e 185 demais, antenoonente desie Terrno de He'erenoa, sä;

abrigações ca CON TRATADA

4 ' Mañ:e' re.g.st'o em meio n-agneilco ndicando ce n Dreosão, os pealcos ce intervençào ,o SisieTa ce liuminacho

Puabca A caaa mes a CONTRATADA ceve à entregar a i scal:Tação as REFEITURA yn relawt do leg:stro das

Danes. Due sarà asst"ado pelas duas canes ntortrando

• Oata £ a hora oc pedado de nerven:Bo

• Noine das pesso35 que "3nsrmtram e recebe'am a -haTiacâ

• Eccereço tur-i e numero Ga pasa

• Data é a Dura d3 readaçào do conserto

4 2 Esse sisterna de registro Acara permanentervente a dsoosicho da Fiscahzacao da PREFEITURA cue codera reatizar

a ver Feação 1os contro;e5 a ¯ualcuer mcPlento

4 3 A CONTRATADA revra buscar 90 13990 00 COTatu 1.olocar as instda:Ses recebdas por AR ert conferrracâde

com as Normas Tecn cas e-Jen'e- Para inte a CONTRATADAdeverà µ:opo a PREFEHURA arr crograma de açáo Cam

edequ3;ão aas instalaçöes as norrnas vu.jent0E ÜUS,dC ' 15 aÇO 5 Ø;)aeFT 'ndhomment05 06 FIFa"¯Än 00 SISterM

com nveswnemas -aciaonais ao ser.1;o de n'anutencáo eyes deverão ser orcadas e le-Jocados -cr a Fiscabiacea da
UNEF El l bRA care a sua vnp antaÇäö
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44 Pealzat na prazo de tais closes aoos a assinatura deste Contrato Lam a PREFEITURA austoaa e avalia-âo do

Sistema ae llan nä;ao Puolca ap'esertando por escuo as constoera; es que entender necessanas mañac a assegor
Seu péffo!C 'üiCIOS3tfellia

4 5 Plainover roeias para assegurar o cumpnrrento das T.e:as de atirmzação da soiema ce i urninaÇão Publica do

Muniopio de L.auro de Freitas, corforrre estatelec do neste Cant-ato

4 6 Manter em Bevado rivel de certes:a e chaënc a a se acoramento pe'Tane,ie :Grn os usuanos do Sistema

4 7 Execulat es serviços conttatados comennau as conoacces estabeteadas no Termo de Referè,ca ño Contrato nos

seus Avexas e esi eventua a Achos assur,rda os ::rnprormssos Delos resulaces Drog'Boacos 97¡ conSDOŠrcia co'n ce

custos eswñacos, resaeltance as normas egas que rega am sua atuaçáo

e a Assumr toccs os enas aeterremes ce fainas omssoes céfettos de natalacâo e p'ejueo outros rie vados da roa

exec ;äo oc nirau:

4 9 Erviar nie^salmente a PREFEITLRA Relat e da Adrnrus:ração acenpa,rado de halance e cortabb eventamenc3s

estatistlæs cas resultados obtidos een a gerenc arne,to como eto 00 Sisterna ce ilummaÇao Publ ca

4 10 Formeer e irnolantar sisterrias interrnalizados Gue poss b nem 3
¿Lcropan~ernenta da gestdo QC patnrrónio de

S:sterra e que peraitarr venrear a :cerência 30s jädes mfounados nos eläbnes

4 11 Manter 5 sièmaica de oferriacho atraves de rreio de com caçào adequeño

a 12 3aramir à quabdade e 'eMc ename,10 Boe as seus Unnaranos e o<- uw-ycs

a 13 Manter ate-dmento telefóneo das rodarraÇões en ot.a Guer circuns âc.ca
a 12 Ace:Mr as omicaÇóes de enornade Der parte de PREFE!TURA. na execacho das cbras e seno compativeis corn

este Contrate 1e modern.zaçâo e renovaÇao do Sister's
4 15 Assirn r a responsabludade Delos danos deco ectes da execueão de Contrato incopearlentemen·e da existência

rle culoa ou dolo por patie ela CONTRATADA salvo se p:oiar que tendo nrestaco o se.,aço o defe«to sexiste ou a

:uloa exd-5 va ja DREFEITURA ou da cessoa que 504- o dana

a 16 Fra a CON I RA TADA ce anter uma base ÷faltaa r::_ riun e a o de Laura de medas r-o ovo seus

velou s eg .ipamenos e cesscal Tecnic3 acran sustie

4 'T Asse;ular a PREFEfTURA ó d u-ite Je fiscal zas e a ampanhar - emo:Çàc ces sere:ços .:antratados espeaa r,enie

no que oc respeto au -umpt.riento das rretas de g-ainade no gerencamento da Sistema ce Lo-naçAo Paniica
COnfGiTe ir vible 1ebte Contrato

4 18 Atende- consulta snore rnooiticações que a PREFEl-rURA µetendeexerutar nas nstalaçöes ce ruininação publica
in'orn-ando se a realização dessas med f caÇOes e Encatoes com os comprorrisses asst.rridos pela CONTRATADA
nes:e Contrate Guais as even:u- 5 medencas f.naræiras de¿ aameme uststemas que "esultareo para a PREFEITURA
Den- -omo event..as conseetF-ce tehuvan a autcaÇa ces cispos t vos do presente termo de referenoa

4 ore: oro as aumndaces corr;:etenies GPMAN IBAMA. autanzação para a execuçëo do obleto flatado que oossa

ser objeto de questionanlantes sob o ponto de vista do tombamerito da cidade 00 de moWaçëo a nbental arter da

execuç o dos serviços contratados

/ ' J
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CLÀUSULA QUINTA - FORMAS E CONDIÇÒES DE PAGAMENTO:

5 1 O pagarien:o serä efer.uado no prazo de atè 30 nrta: Clas, a contar da cemficaÇAo de que o serviço ace:to e

dev:dynerte aiesiadu med ante a apresentação de Neta FiscaaFatuta conte-co en ° do CNPJ da errpress. ,° d3 Corra

bancena name do banco e da respeCUva agència cancár a,

b 2 No caso De trcorreção COS documenlos apresentados inclus've na Nota F:scal:Farura. sereo os 9:esmos restituidos a

ao udicatena para as correções necessárias nec espondendo a PMLF Dor quaisquer encargos resulta,:es de atrasos re

tiquidaÇào dos pagamentos correspondentes

5 3 Serão efeluadas as retenções,aFonte dos rnoos:os ccnferme Legislaceo v:ge,:e
5 4 Nen ur, pagamento sera efetuado a CONTRATADA. enquante pendente de nauldação qua qu obrigação únance ra

que lhe for moosta em v tude de penalicade ou inadirnplència contratual sen' que isso gere dveto a acrescimos De

qua que' natu aza

5 6 Coalq-ei at aso ocornda na ap'esentação ria n3ta (scabía.u'a au das documentos exigtces :Om condtçäo de

pagamento ocr parte na Centratada mportais en prerropação automatica da p-azo de venc.rlente da abogaçào 03

Lon:ratante

PARÃGRAFO PRIMEIRO

No caso da CONTRATADAde sar rie ournprr qualq,.er disposicho ocntratual e se a tato for devidamente cornpvovado os
pagamentos oevidos Scaréc retidos ate que a penderma se¡a resoMda dehneva e integralme,:e sem prejuizo de

quaisquer Waldas punitivas eri consonáceta com a Let N° 5 66993

CLÅUSULA SEXTA - DA RUBRICA ORÇAMENTÁRIA
6.1. As despesas deste Con::ata serão pagas com rec-rsos consignados no o-çarrento do MUNICIPiO DE LAURO DE
FREl'AS. por co-ta das seguirtes ruuncas orçantentánas

Secretana Municipal de Serviços Pùblicos
Unidade Gestora Atividade Elemento Despesa Fonte de Recurso
0800 2 '58 33903000 00

CLÀUSULA SÈTIMA - DESCRIÇÄO DOS SERVlÇOS E MAPEAMENTO DOS SERVlÇOS

Este iteri celermina as caractenst cas lècn cas r ecessar as a reabração das serviços
7 i Quanto ao funcionamento do Sistema de lluminação Pùblica: Cabera a CONTRATADA a resoonsabilidade pel3
funaanarrente ca Sisteria de lluonação Puohca do Muricipio de Lauro de Fredas ressalvacas as obagacées ria

PREFEITüRA eslaoelec das em Contrato Sem descorsideral outra funções ,ccessanas ao creto desempenho 10

Sisterra a CON TRATADA devera Cornptr as segu ntes ambu.göes

7 1
1 Admiristracão do Service ce llurr nacão Puolca 10 Muricolo de Lauro de Fredas.

7 1 1 1 A:ua:izaçào perrranente ca Dase de dados patrañontal do Sistema ce lhnoaçña Pubbca do Muricipio de Lauro de
sta

Grenasmento permanente de todos os sc-V 905 eletruos 3 Fumirapáa Publoa.

7 1 1 3 Busca contnua de tecnicas e metodos para omnwa;äe dos se'v:cos orestados
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7 1

'

A ConsJténa à PREFEITURA no que se refere à açäo das policas je aÇ30, tenco em vista a realizacâo dos

obleuvos dos serviços pubiccs ooieto desta contrata;&o corr a elaooração ae esados e a prestaÇño de assessona t Cnica

para rrio antação das politmas referentes à iluminaçän punuca io Mamoipio de Lauro de Freitas

7 i i 5 Coaçâo de um sistema de atendanerto ao putacc. Com a vno antaçäo manuten;&o e apeiacho de servi o

teletónico r1ratuita curante as CS horas do rita pelo qual se 'ara o gerenciamento de pedicos e reclantações do encarneco

aos Drocesses de atendirnerto e retcrno desses ped ces eeante regis:ro i,forrnatcaco de chamadas. imolanta,00 C ern

ate 60 (sessentat clas a pertu da assnat.ara ao Contrato

7 1
I 6 Em caso de soliataçáo torna acompan,ar e assessorar a PREFBTURA em reuniðes corr terceiros para trater de

asslintos Gue envolvarn a Sistema de urnmacac Pubb:a de Momeipio de Lawa de Freitas

i 1 6En DaŒOllÎC 00 Liso da Ene'; a Elellica

A CONTRATADA assumra poto a PREFEllUHA a resoonsabilidade pec gerencia'nento ca energia consumida no

Sistema de ilurn nação Poolica cumpondo ihe desenuo ver açöos connnuas Gue Dossibilitem reduçao do consumo de

energia deste S:stema atraves de ações auto-sustentáveis para econoosa de energ:a. ber, como realizar a

acornpa-hamento verificaçäo controle e Bouraçào per arcato transtormador rua locabaade e reg:äo administrat va. da

energia elét=ca consurnida no Sistema de ilurnnação Pubbca ao Municipte ce Lauro de Freitas. Data efeite de supervisaa

Dela PREFEITURA

7 1 1 8 Operacác e Ma,uten;ño ias Instalagócs 06 1P

A rranule,çär tem por objet vo at ngir o otve de queimae de serv ça espre t oado ,este Termo de Réferärr:ia draves

de ações prevemivas e comenvas corn tornecimento e apicacäa aos na:enals e equ-pamentos Le se 'açarr

neœssanos cara a consecuçãc cesse objel vc. caoetà a CON f RATADAa rea izaÇáo das segumes atwidarjes

7 1 1 9 C)r;anizar urt Colunio de equpes de manuterçâo devidame'¯¾e ylfelnaz3das e com iderheade visual prñoria

associada a identidade da PREFEITURA/SESP, de ro,cc a ev'dene ar ase a 'nanutent-'io corret va e preventwa 10
Sisiema ce lumracao Puoli._a oc Munscip,a de i auro ne Frecas esieja se100 rea.izada pela f:ONTRA'ADAa serviço da

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAURO DE FREITAS - SESP;

; i i 10 Mäntar con:roe fiste do patrrTlà,ade .lænna;ào puoaca do inicipio de Laaro de Frees abaliZando seus

dädes cadastras niediatarnerte aces carta interveñÇao ce qualquel natureza ca Sisterna

i 1 11 Wealtrar as intervenções nècessanas nos oo,tes corr defeitos ontrr 004 prazos pressios nes:e ferrno de

Refe-eraa

71112 Interagil :-Do r; servco de atendimente :eefonico para permtr merecoes de emercència corforrTe

estabeleace oc subiam 7 i i 11 Erla

T ib i 13 Realizar rohnes de inspeçâo averificaçãoperiódicas para o born funcionamento do Sistema de lluminação Púb¾ea

erre seu carijunto e de seus e¢¡Mipamentos de nämando de acordo com estaushbars¾e falhas e métoddiogias de anóns

fomecidas por sistenta irdorraab:tado de geonciamento do Sistema deiluminaême pública;
¯' ' la Realizai a sia,ulenpäs p evenhva e corretwa ¾ acotdo com as obagactes de resunado, cuanic a

e garamia de funaenamentu

• garantia do nwel de ilummamenic

garantia de d sponibi:ldade ao Sistema:
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e garr a ce exce næ no ascerta visual e este CD

7 1 1 15 Re3023; na riandierÇãC. a troca dos equpärreaks m- itununâCÈL ÇUDRO QUf3Die 35 dJ 5 D"f?EFO5 5 de

acordo com os segu ntes quantuatwas rr:ntrnos 50% fornueNa por cemo) das làrnpadas 25% (vinte ec nco Dor certo: dos

relès toteeletr nos TO% (cer por cente, dos 'estoros

7 1
1 16 Reanzar a pin:ura ce TOC% wn nanas rste adäs na one mallerna

? 1
1 17 Reatar a pm:uxa das urninanas CWo paarão de cci seja d'erente oc anza

7 1 1 18 A CONTRATADA comprcmete-se a tranter. caso soliotado peb CONTRATANTE o es:Doue de materais

egac¥nertos e veiculos a serem Jhzados na tranutenção oc sistema de turimaçào do rnun=cio-o atacados nas

rstwações ca SESP indus ve com a oberaçào Gas eculoes 3e trabaho d-anarrerte cartoco deste mesmo e af dësde que

o espaÇc Ispa ve ofere a cerciÇÕes de segu aga e ce logistca de irma que a condaçàc ics Usbalhos nào seja

cerip aavaa

7 1 1 19 Co,ac e visua: das Instalacócs A
CONTRU¯ADA efetuara ce svareira s.stemet.ca em carvo:e visua 1as

instalaçàss atravès ce viseas -etsrras e'ou clamas con 3 ODje10D de detaCW d5 pare5 viElse.E 035 equiparnentos ca

rede ze tieminaçän puol:Ca a o estadC 1e conservacho cc Sistema Manter n, mocipio ce Lauro ae F'e!!as uma tase
peracional ndusive, seus veCJos eculpânlen10s e pessoal Tecn co admoistrat vc

| 1 1 20 Esse cortole sera efetuado a cada if faumrei dias send, registradas em sistema infonratzada especialista de

geencemento ae Sistemas de =L;n naçõe ;a.bi:ca as Dales detectadas As t.ore;hee das panes dezerão se frdas 1ertro

dos p-azes esp÷uilocos reste Terrno de Referencia

1 1 21 0,ter¿ençoes e Correções nas Irstalações A CONTRATADA devela zo,sertar os 14eitos de acordo com os

prazos Tixadr:s no Termo de Referèñc a exceto cuanao ca coorré on de scuações c×Cepconais de Força Maior urevistas

e Le e no Terma de Referenos

7 1 1 22 No que se refere a essas aLações a COT PATADA devera Pyrmar a PREFEITURA por ese to avalar ñ vaire

dos trabelios a se:em etMuados e -,presentar a 3rÇament para a execur.au das intervenções que se fire-em necessario

r.om as resueetvas ustificativas pas a PREFEITURA ceaberar sobre a e>ecução das mterven óes Gue se taÇam
necessenas

7 ' i 23 I antacao Ju S S%na Infairializ2tt ce Geren-Jarranto ca i um câÇ&u Puo ica A CON I RA i ADA d.=vera

meia-Car no praa. macPw de ibli sessenta dias anos a ass natura do Conhãlo um histema intermateado que perrlita o

gerenziarnenir .ia het do Seiema de dominage p-tica a met paymrre quantitativo guahalwo opersooral
vi,cJa,cc cada porto umrose a .rr n,merc ce tuent heaueo icad'got

1 24 A CONTRA TADA davom stalat nas depe,céne as da PREEEDURA om coal a ser posle-Orn ente definica pe o

me-os 01 terri 'emina de consuM cornposta aos fougiarias e eqaparventos ce intermatica urnioraclirneutadat e

Irneresseral -eoessanos ao acamcanhamente das atw dades deste Contira A trno·anlaçáo 00 s.starra asserá acontecer
no ate b essental das -a acc; d-i assEaExa i CJ+-¡D en uma base da CONTRATADA et terrrma! Hs, ce
oorsulais ao E sterra neverão ;e- msta adas n3 riesre µan contado -Ja 1e' nção oc Dæ oei Dare us PREFEM URA
sisterna otrrrnatizaco neve ser corsbb do de urn eenpr>o de p-ograrnas Gest nados a :antro:ai e aerenaar todas -
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afwidades cerentes ao fanciorarrento do Sstema de llu'renação Pubbca devendo o mesme contePapial oc nonimo, as

funÇðes descr tas nos subitens a segu r

¯'
1 1 2b Gestâc no Cadaswü ProgíaTa de complitada' que pemuta reaWT a noe'aÇâc e aiuolização oc cadastro de

tr.>dos es eg..iparrentos e inaienals do Sisterra de ILA ina o Pubbca tais como lampadas lumranas reatores, hiacos
assoaando-as aos lagradou'os v neu ando e agrupando a cadas*ro de egolpan'entos de dumiraçàc, de acordo co'n setores
bair-os, da C cade rt,as, transtortraco-es ce d:setuição no caso de arcuños Tecidos e codñca ao cada porto de

ilwrinacau cabbca corr um nun=erc èxclusso

7 1 1 26 A lar-ntificação Udeetdade do ponta) MarutenÇéo da mesma secuánea namenca que atuair,ente identifica cada

ponto do S'steria de luxenaçào existente vincularde o ac equpamento de transformação da rede je cistnbu,9en da
Co,cessionaria itrato;

7 1 1 27 Re aterios Gi-remaats oc Sistema O sistea,a covera oferece< re atonos gerenciais que parocam facilital a

ooeração e a roanuienção, tanto oreventwa cuanto corretera a mspeÇAa noturna para venficaÇAo de 3mpadas apagadas a

gerenc.arlente ce energ:a e a controle de cualidace cas redes de dummaçào pub ica aorangendo tarnbeTi os aspectos ce
patr rnôn of ecervas) Devera tet ainda Ne×lD ildade sufoenie para o desenovirnento de outres relatonos que a

PREFOTURA uloue necessa-los sem que ·sto 106 Tepresem qualquer on-s adiolomal
1 1 28 Getác e Cont-ole de Ene a a E etnca O sistema deve oerrritir a simula ão da conta mensal de energia da Cicade

com base no rirne-o lie pontos cacastradas, ernmr "e atonos da energia ens-nade NWhi e da cespesa C3m energia (en,

Reaisi por arcuito medido, Daiso agraccuro ou µor Reg ões Adninistrahvas ja Munic pia de Lauit ce Fre "as

7 1 1 29 Gerenciamento da Ope-ação e Märutencao oc istcoa O sisterna devera possuir u•n meddo an operação e

manutenção que perintia emitir e omntTola' todas as atwidaces de raanuten 30 tanto corretiva como prevem va Deve ainoa
perrmtir o re.gst-o acomoanhamerte e controle ce toaas as re amações e intervençðes realzadas devidan'ente
coolficadas telac anando suas causas medidas corret vas e a Germheaçãc Ca eq > pe intementora de tal forma que pcssam
ser emidos rekomes geronoas com aná4se estattstca Este orc-gama oeve carrbem permrir o acompaeamento das
reclamações em uri sostema ca renter com heacha gratuita pele usbano De-n como nierface para consultas e
reciannçöes v a inter net

7 1 1 3C Sustseisbilidade Amomniai A Contratada tare deoDo de seu Alrnovanfado e às suas expenses um o÷
tratarrento e acendicionarnen:o dos ma:enais ate a Gesvacao haal daqueles enquaerados na tre de Cnmes Ambiemars e

legisiaÇào cor,plerrentar

a) Todas as iàTipadas de descañ;a retiradas da lunnação Dubbea. por terem aangido o final da sua vida util ou par
outro rnotivo qualquet em hipotese alguma deverho se a ebradas. devendo ser enviadas as empresas de reciciagert
credenciarjas Der Orgão Arrbie ai C3rnoetente e famoern 1everá ser emrico Dara a PMLF um Cer,ticaco de Destinaçäo
Hral a cada remessa realizada

b) A err das Gmoadas da i iTina ao pobl ca El¾acas ac n a a tranico o Tora e dire to de nc or no programa de
devantam na,ho acima uma cava riensal de 1 000 lãrnpacas 'uorescentes anuordas de programas de roleta se'etwa
sendo obngaW a a emissào do mesmo Certficado de Destivação Fanal cara estes maler ais

c) A Conttalada compronrete se a acolar as nicatvac ora niurielpto no que w refere a sensibilização da popuaç
quanto a eventuais Campanhas de Ss.stentabindade Ambertaa reabzada pe'e OfP
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7
1

° 31 Gre-aÇác e Atilahzação do cadasvo dos pontos Ernmosos do Setema de Ihannaçáo Pubaca A CONTRATADA
ira rel Cer da PREFEITURA une base ce Jauus atuabrada de todo a ssiera de Ernnaçäoputica no Murecipe E a

deve consmidar e esersæ c cadastre de todos os pornos ao Parque de ikunñação Pubbca oc MUNIOPIO com as

informaÇÕes cornplerrentares cue se bzerem necessanas a saa canngüraÇàc fräl nurn sistema in'orrnalizado especiahzado

para pargues de iluminaçào Dubaca Nessa configuraçào toriar·se-a conle Dãrárietros fundarnentais do cadasno a

numeraÇàc e a caracterizaÇëc Go Donic luavncso nu encerègo unde o mesmo está nstalaco (cociaal

1 1 32 A remuneração dos serv:cos prestaccs pela CON'RATADA e ce todas as atuidaces a eles concernentes

leaat:vos aa 'u,conamente do Sister,a de summação Puboca e>ecutado como dsposto neste Tecno de Re'esocia sere

LaicJadã a caca tres pe a smilp caçäu do prega unitano por conto trmroso crforme item "1" do Anexo I - Planilha de

Preços Unitanos PROPOSTOS pela CONTRATADA. Delo nynero tota ce cortes turnrosos e:ostentes na Sistema de

llon na ao Pothea da Municipic de Lau a de Freras n, Tes de referenoa 1a meab;àO Eca Definado como ponto 'ummoso

a un Gade conshtuidâ Dor orna 'amoaca e os acessonas incispensevels ao seu funcenamento

i 2 Cabora a CONTRATAOA realizar as ooras e serviços do Sistema de llurr nacão Pubbca do Mun c:Die de Lauro de

F"eitas atencence todas as ergen:ias leq-endas en pograma ou propio espec to:a r.cnduzido peia PREFEITURA sob as

Giretnzes Cos secumies CHienos e DiocedFriertos

72 i Os trabeloos Se á e forna gefal executados er, reg·rre ce er,pre.tada mingtal ponence a orileno 08

PREFEITURA de foto a excepoa al a apra äe de matenas e eqapamentcs adgarcos por esta Ert qualquer caso

devem ser Drecedicos de Woetc exe-utwo da CONTRATADA e de occarnente elaborado de accrdo rom valores unitarts

constantes na PlarilEB Ge ecos Unitenos - Aneto
I des:e Terrno de Referèroa

7 2 2 O preço Gral do objeto hoiado será aut.d] pela rnu phcação dos preços ritanos da PLANILHA PROPOSTA Dela

CONTRADADApelas quantidaces des respectivos serviços a seretT- realizados

23 Apos aceitaçâo 10 a-çamerte apresentact pea CONTRATADA po: pate da Fiscalzag.ão a PREFEITURA
oronbrara a m/orl79ÇŠO D3fa in QQ 03 DDIOÍC Ñ fâGO

724 O Woelo sera ODieto de analse e passive ce ve:3 pela PREFEHURA para o que sera frang eado acesso a

F scalcaÇáo e deve a ubserva as moeras Joanis: cas e -ennene s determira1as pe.oe orgéos competen es A ana ise de

pra,ek ueba Fiscalzaçûc não ewe a DJNTRATADA as resporsabH1ade Le e so sua µmã ga sean abngdes os

dices rinnas de rpahoarje estabe eccos oeste Termo de Referbacia

7 2 5 O Dr jeto devera at der. Tamberr 08 Segu atos wouissos téE.ntcos

2 6 N3] compromete' a estética urbar=stica do -ogradouro

U1 zy av unico modelo de luminana exceçào Dara os æsos ei, ga CW étc urbanislico exi:a mars de um

rroder
?16 Re]Mira' roaterias e egepameñtos se estiveroT er, condçöes ce usa e Joe us a

ry - a -
i

urtandte da 13gradourc

? 2 9 Revisar e ou substitue todas as conexões corr a ro:P

i B Unpanntar ceede q.Je apleavel c:rculte undepenaente para rufntracha puD'ica
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2 11 Ë deelt ce a PRFFOTORA recJiaE qualquer 1100 Je malena! Ou equ&aniento que este e Se-dò aid cado no pro elo

e ,ae nec atende as especica;6es de'ndas oc Tem o de Referénua se n ye oct, issa ten"a que Dagr Talamer varr

adaccal ao 9 esiaDeleada no Comraio

7 2 12 Na hicotese aa excepciocabaade en; que o to-nectinento ae ma e als ou eonipamentos se¡a reabzado pe a

PREFE!TURA ë aireito da CON TRA TADA Tecusar soveles que não atenaari as espec·ficaÇ es de'indas nos tens

antenores, cabendo a PREF ElibRA promover a sua rreciata substituÇäo ou alterar a e×ecuÇar. cos seroços para o

reg rre de erapretaCa integ 31 (mil key") Corn a resisão e a adequacao ao corresoondente D-camen:] Dara evitar essa

situação a PREFECTURA pode à nas mspeçoes ce te ator,enio dos r,atenais e eeutoeme,ios adqwndos uturar-se dos

se:mcos d÷erge,bana da CON! HA f ADA.

72 U Aacs a CONTRATADA proceder a iropantaÇáo e 3Dies mesrio da entrega do obieto uctaco serho reairadas

onjumams 2 pelas equces da CONTRATADA e Fscalza;éo da PREFEllURA as walções aos îno.ces de

!!wmnnmania inedio e unifornicade roedraarittiema da dununaçáo. Conforme enemação da Norma ABNT NOR-5111 de

inoce a cornorovar o atendirnento Gas condições estabelec das no pro eto

7 2 la A CONTRATADA e a arca responsáve; celo atencirnento aos níveis de Ruminonent rando e uniterrndade
mède mityn i da Juminaçào esiaccc obrigaca a lev sät tule a tracalno reanzado ae snodc a ating -los se efazel se Daia
18,:: for recessano toco o pra elo imolantaçño ser, nensur: órus para a PREFElTURA

3 Abalroamento de Postes exclusivos de lluminaçäo Pública: Cat-e a a CONTRATADA ·ealzal a

recuoeracao de irstalacees de S:steria de Ibrranação cubi ca oc Monicipio de Lauto Je Freitas que forer, afetacas
por abakoarrente de postes sob as diretnzes rios segu nies cotenas e procedimemos

31 Os trabahas devern ser preced:nos de perce técmea promovida oela or paa CONTRATADA p-ira detentrar a

extersAc ces canos bem como a necessidade ou nao de substituição ao poste e syetta a aorovação da PREFEITURA.

7 3 2 Paralelamerte deverà a CONTRATADA apresentar a FiscdZaCäo da PREFEITURA o croqu do local do

acadaanento acorrpannade 10 o gamerto com a 3ise rnnaçac ces Tatenas e n:Bo de obra utstrados dos serviÇc5

re atocs a soDSUt;GäD :105 emen 05 Canificadas umine te ::3,¯ n recho da añirega destes a PREFElTURA
7 3 3 O n:amenic sera ÷laborado de acerco com va cres .nilancs constanes la tabe a de PrêÇcs Unitanos pr At.vidade

PROPOSTO pe a CONTRATADA D ardha de Preços Unianos - Anext i dest÷ Termo de Referênc a

7 3 a O oreco 6na de ::ada suos ITU Çào de Deste e>:cLS va de llumuucac Puolca abalroado sera obtaio com base na

apucaçáo oc valo PROPOS TO ce a CONTRATADA

7 4 Outros Serliços Tëenicos Escectalizados Con elaçao a out'os serviços *ecnicos esoeclahzados a CONTRATADA
e×ecut-wa

7 a
1 Sera:as de Engerha a A CONTRATADAexec-tara a peitio de PREFEITURA serviços de enge-aña bgacos a

l urnimãÇàc em geral, censu tor as Delebs e assistènoa ecola Tais seraÇos steàc oferec dos para CON iRAl ADA ern

f anç30 cas sobalaç0es e tv-Go seus arcarrenics rl.Roracos megac-ados e eDictados unto a F scabraÇèo da

PREFE TURA

742 Servicos de llumnacGo Artistca de Reatce e Decoraava A CONTRATADA execulate a vedado da ÞAEFTITURA
.

ServlÇos de Juminação artistca e de realce em edif,cios rnorumentos, outros imovels e espaços oub4cca como tarnhern

lluminaçào decorativa de festivicades, como nata carnaval e eventos em geras Caberà a CONTRATADA -ealtzar
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serviços atenderde todas as extgèncias :equeadas em piograrna ou projeto esoectico condundo pela PREF EIT URA sob

as dreinzes dos seiguintes crie os e procedimentos

7 4 3 Os seneÇos deveíao cosexar as indicaçðes 10 planc d retor e conternplar planos de luz "ealces). projetos

conceitums estáticas e d,nárnicos de ibrranação a saca com s mulação nformatizada projetos e×ecutivos supervisão

rnontager, resãolagem e ass stencia tecnica

7 4 A Ta s wreços se-äo oferecidos pela CONTRATADAem furçäo das sorcitaçöes e terão seus orçan'entos elaDorados

neccaados e aprovacos ¡unto à F scalizaÇac ca
PREFEl¯URA.

7 4 5 ] prazo de execuçao dos serviços sera de 12 ilmel meses contados a carer da assmatura do ca rato

CLAUSULA OITAVA - DO ADITAMENTO

8.1. O presente Ocntrato pacerá ser ade-ann ou prorrrgacc Todiante a celebração ce termos aditrvos, desce que presenté

a guma das h poteses previstas nos Arts 57 e 65 da L No 8 666/93

CLAUSULA NONA - DO REAJUSTE
9 L res sereo renfrd3dos ET. acuervärv is ao SINAPI a panir de 1 irleses rieses da an:esenta no da proposta

CLAUSULA DECIMA - DA FUNDAMENTAÇÄO
10.1. O presente instrumento decorre da proceamento icratono conacc na Processo Admmistiativt de teresse ca

Secretana Mun ciµa de Servicos Pubi cos Processo Aamin stranvo - W 011301/2018 re modahdarie PREGÄO
PRESENCIAL, t po MENOR PREÇO GLOBAL, tudo em confortridaae com a Lei N" 8 666/93 e alteraçöes Lei Fede'ai N°

10 520202 Lei Camp ementar N° '2306 e Alteraçôas e demars cisposiçàet contidas no Edital

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - PENALIDADES POR VIOLAÇÄO DOS INDICES DE QUALIDADE

Sern prepTa as aernais sanções æntratuals, poderno se- ap.lcadas a CONTRATADAas seguintes Teltas 00 vioiaçào ces

Indices de Qualicade apos an' Denoco mirimo de 6C isesseolä) duas do inic o do gerenciamente ceripleto do Sisterna ce

ItumraÇác Pubbca no Municipic ce _auro de Freitas

OGORHENCIA VAloR DE MULlA

11
1 Pelo nào a:erdimento a urT item de contrae sa cada Psoecão, relat.vo ac G¾e e da OJalidade do Serviou sobre a

rnediÇác da Ouelicade ca Menutenção valor tonespor deve au falurene to rnense de 30 linntal po,:as turnnosos pelos

serviços reiat:vos ao'unc anarrento do S:sterF.a GE 11UrlilãÇËC Jbl CA 00 mŠ5 12 OCOtrŠnClO

11 2 Pelo neio atenoimenta a cess itens de controle ta cada mspeção;, relatvo ao Cateno da Quebcade ao Seruipo sobre a

tredição ca C-aldade da Manoecção Valor correspo,cente ao faturamento mensal de 65 sessoma e on:oi pontos

luPiroses Deios selviÇas telälives at foruunamente du Sister,a de ilurnma;ão Pub ca oc n-és da ocorrència

11 3 Pet loc atend n ente a très tens de controle la cada msoecâo; re ahva at Onténo da Qua:idacr Oc 5erviÇO 500'e a

medieno da Qualdade da fva utelt,3o Valo' co'oscencente ao 'aiutamento frense de 130 (cento e trinta pont s

urnrcons pe'as serviços relat vos ao furcionarvento do S teria de I unmapän Dubera no mes da DConencia
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H 4 Pe!O n-10 atenemie'VD a um tem de centrcie la caca nSDecáci Bahvo ac Cnfeno da Quancace ao ServiÇO sobre ä

meaiÇäo da Oualdace da Ccntnudace da llumnaÇäo Valò: ounespondente an saturarnento mensal ce 30 Man a; portos
uriroscs Debs serviços se ato.as ao arcanan-ente c: S s'ema de I urnnaçào %bts no mes da oco &rua
11 5 Pelo não atered rrente 005 prazòs prev atos a Oua ldace da inter.=enüàc na Rede ce l uminaÇão Va ct

correspo nente ac fatu'amente wesäl de L la co portos larmnosos pelos seTços relat vos sa inci30arnenta oc

S.sterra ce ILo:nacác P-bl ca no mès da coorrè,Ca ara 5805 volàCho

11 6 Pelo não currpnmemo dos crazos de entrega do Relatono Anual de Anvidades Valor co-resoondente ao

atu'arrento me-sal de 2FC (d,zentos e sessentat por as I er nosos Delos sawes te atuos ao funcionan emo dc Sistema

de otaração Puo ica re Tës ca occirena3 ate a emrega

PARAGRAFO SEGUNDO

at'35 us%Cado Fa execLGea X 6:.mtato uw rei do sgorloE a 30 " rm elas pacera ersq a les S$

Contra'.o

CLÃUSULA DECIMA SEGUNDA - RECISÄO CONTRATUAL
121 A inadiriplèn:le oarcia ou icta: per parte da CONTRATADA das dausulas e condições estateleadas ña preso e
CONTRATO assegu are a C NTRATANTE o i tero de ca-lo por resonato r,ed ante nodeação avaves ce of oc

efegue diretamente ca ocl via oosia co'n Drova de remotmenta fo3ndo a ontenn aa CONTRATANTE decl_vm
resordiac : presente CONTRA TO nos te--nos nesta causala Fou apk.ar as mutas previstas neste termo lontratuai e as
derna·s penalaades previstäs "a L÷i N

'

E 668/95

12.2. L presen:e CONTRATO o Gera a nda, ser reso nido por cuaisoue des a ot=vas previstos no Anigo
¯8

da Lei N°

12.3. Ne caso de resasão por "azões de ete:esse puebc: a CONTRATANTEenviara à CONTRATADAavse prevo con

anteceaerca de 30 itrintal ulas

12,4. A rescisão be dará ce clero cirMo I,cepencenieme,e ce aviso ou merpelache :udicia ou eesudic al nos casos

previstes nos Masos IX Xe XVil oc A' go 78 da Le: Nr 8 699:93

12.5. Em ausouer caso de asesác sera observaðe C Paragrata Un-oc rJo Ar,go 'S da Lei N, 9 66693
12.6. A CON1RATADA recorhoce os oredos d¿- Aca n stração em lasa ce resciseo admirustranva prevista no Art 77 da

Lei NE 666 3

PARAGRAFO UNICO

O Comrato será rescindido ce pleró Jteita maepencentemente de ne OosÇAu µdical ou extratadc al pra apuração ce
responsabia:aae ove adrn nistraWa e camaal quando a L::rtra:eca
a} Recusäs-- a Vesta- os serviç,1 in acorno ær, äs este:ifica;$esostaneWorlas n3 Camrato

b) Falr u; dissolver-se

c) TrvsW r na todo o, en earte as congaÇÕes decomentes deste Co,Pata

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - FISCALIZAÇÄO
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13.1 ^ CON HATANTE hscal zarà corro the amouver e no seu exclusivo i¯¾e-esse o exato e bei a,D-n'ento Gas

dausa as e contliÇúes estabeleudas no p'esente CON TRATE

CLAUSULA DECIMA QUARTA - FORO

14 1 Fica eleto a *o'n da Comarca de L auro de Freitas para dinmtr qua saue ouviaas deste Co,Uato con exclusão ce

qualque' outro col mais pnvilea ado que seja

E pa a nrneza e vaidade, e ocno arcva de ass m haverer, entre si ajustado e conrataao e e<ped:do e Deesente Contrater

O em 04 igua-o vias que hco e achado conforme e ass-nado pelas cartes rentratantes e pelas Testemunhas aba yo

LauodeFreta L1deOutablade2 6 , /

MU ICIPIO DE LAURO DË FREITASIBA GHIA G NHARIA LTDA
M4ema Isabel Passos G macho CON AT O
CÒNTRATANTE

TESTEMUNHAS:

NOME; NOME:
CPF: CPF

e
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