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CONTRATO ADMINISTRATIVO N.°146/2016 

 

         O MUNICÍPIO DE NÃO-ME-TOQUE-RS, pessoa jurídica de direito público, sita à Avenida Alto Jacuí, n.º 840, 

nesta cidade, inscrita no CNPJ sob o n.º 87.613.519/0001-23, com sede à Av. Alto Jacuí, n.º 840, neste ato 

representada pela pela Prefeita Municipal, Sr. TEODORA BERTA SOUILLJEE LÜTKEMEYER , doravante 

denominada CONTRATANTE e, a Empresa NOVA LUZ COMÉRCIO DE MATERAIS ELÉTRICOS LTDA - EPP 

estabelecida à Rua Aldo Locatelli, N.º1705, Bairro Petrópolis, na cidade de Caxias do Sul/RS,  inscrita no CNPJ sob o 

nº 91.871.913/0001-39, neste ato representada pelo Sr. Luiz Adonir Vargas, inscrito no CPF sob o nº 248.879.780-

49, RG sob o nº 3010081341 a seguir denominada CONTRATADA, têm entre si justo e acordado o presente Contrato 

de Aquisição de Material Elétrico, devidamente autorizado mediante Pregão Presencial  n.º 05/2016,  que se 

regerá pelas normas da Lei Federal  n.º 8.666/93 e alterações posteriores e pelas condições estipuladas a seguir. 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO 

1.1 - Este contrato tem como objetivo a Aquisição de Material Elétrico para execução de Projeto de Iluminação 

Pública da Avenida Waldomiro Graeff no Município de Não-Me-Toque/RS, conforme especificações técnica a 

seguir. 

Item Descrição Quantidade Marca Valor 

 Unitário 

Valor Total 

1 Luminária em tecnologia LED, fabricada em 

alumínio injetado com espessura de 2mm; refrator 

em vidro plano temperado IK08, acabamento em 

pintura eletrostática a pó com aditivo antiUV, 

contém dissipador de calor sem ventiladores, 

bombas ou líquidos, com temperatura da cor de 

5000 a 5700K (Luz do Dia) e índice de reprodução 

de IRC=70; com lentes e leds de eficiência 113 

lm/W, com quantidade de leds que forneça no 

mínimo 113lm/W; montados em placa de circuito 

impresso do tipo METAL CORE PRINTED 

BOARD(MCPCB); potência da luminária de 150W; 

com eficiência luminosa de 80 a 100lm/w; fornece 

fluxo luminoso de no mínimo 12.200lm; conjunto 

ótico com manutenção do fluxo luminoso L80 = 

60.000 horas; grau de proteção IP 66 no conjunto 

ótico e alojamento da fonte de alimentação/driver; 

com temperatura ambiente de operação entre -5°c a 

23 unidades Ilumatic R$ 3.090,00 R$ 71.070,00 
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+50°c, e média ambiente não superior a +30°C, 

num período de 24hs; fonte de alimentação/driver 

montada internamente ao alojamento e substituível; 

fator de potência superior a 0,95; eficiência superior 

a 92%, Tensão de operação de 120 V a 240V, com 

distorção harmônica total de corrente, THD ≤ 10%, 

em conformidade com a IEC 61000-3-2; apresenta 

uma expectativa de vida quando instalado no 

alojamento da luminária de, no mínimo, 60.000 

horas. Sistema de manutenção de acesso ao corpo 

ótico e alojamento dos equipamentos, sem uso de 

ferramentas do tipo “tool free”; fixação em ponta de 

braço de diam. entre 48-60mm, deverá dispor de 

ajuste de inclinação; parafusos de fixação em aço 

inoxidável, peso total máximo de 9,5kg, garantia de 

5 anos; atende os seguintes requisitos fotométricos: 

classificação Tipo II, média, cutoff. Produto testado 

de acordo com os seguintes normas: IESNA LM-79-

09 – IESNA Aproved method for the Electrical and 

Photometric Measurements of Solid- State Lighting 

Products. IESNA LM-80-08 – IESNA Approved 

Method for Measuring Lumen Maintenance of LED 

Lighting Sources. NBR IEC 60598-1/99 - Luminárias 

– Parte 1: Requisitos gerais e ensaios (Definição, 

Classificação, Marcação e Construção). NBR 15129 

– Luminárias para Iluminação Pública – Requisitos 

particulares. ABNT-NBR 5101 – Iluminação pública 

– Procedimento (Classificação). ABNT NBR 

5123:1998 –Se tiver  Relé Fotoelétrico e Tomada 

para Iluminação – Especificação e Método de 

Ensaio. Apresenta os seguintes ensaios de 

Laboratórios Oficiais credenciados pelo INMETRO: 

Ensaio de Grau Proteção ótico/alojamento; Ensaio 

de Vibração; Ensaio de Fotometria; Ensaio de 

Resistência ao Vento; Ensaio de Isolamento e 

Rigidez Dielétrica . 

2 Poste telecônico para engastar no solo ou utilizar 1 Eletrotubos R$ 2.350,00 R$ 2.350,00 
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com sapata, com alturas de 12m, produzido em 

tubos de aço galvanizado tipo SAE 1010/1020, em 

secções cilíndricas perfeitamente unidas por meio 

de junções com conicidade suave, soldados entre 

si, recebem acabamento zincado a fogo por 

imersão. Projetados e dimensionados para resistir a 

diferentes velocidades de vento, atende a Norma 

NBR- 14744 da ABNT.     

3 Suporte para instalação e fixação de 4  luminárias 

em topo de poste com diâmetro de 60mm , em tubo 

de aço, com fixação no topo do poste feita com 

parafusos de aperto, que assegurem a permanência 

do conjunto na posição original da instalação. 

 

1 Eletrotubos R$ 380,00 R$ 380,00 

VALOR TOTAL                                                            R$ 73.800,00 

 

1.2 - Fica a CONTRATADA obrigada a aceitar na mesma condição contratual os acréscimos ou supressões que se 

fizerem compras, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, conforme Art. 65, § primeiro 

da Lei Federal 8.666/93. 

 

CLAÚSULA SEGUNDA - VALOR E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

2.1 - Pelo fornecimento ora contratado, a CONTRATANTE, pagará à CONTRATADA o valor total de R$ 73.800,00 

(Setenta e três mil e oitocentos reais, sendo R$ 3.090,00 (Três mil e noventa reais ) por unidade do item I, R$ 

2.350,00 (dois mil trezentos e cinquenta reais) por unidade do item II e R$ 380,00 (Trezentos e oitenta reais) 

por unidade do item III. 

2.2 Os pagamentos serão efetuados mediante apresentação da nota fiscal, vistada e aprovada pelo fiscal e gestor do 

do contrato, no prazo de 5 (cinco) dias úteis após o recebimento definitivo, conforme item 6.2.2 deste Termo de 

Referência.. 

2.3 A nota fiscal/fatura emitida pelo fornecedor deverá conter, em local de fácil visualização, a indicação do número 

do processo licitatório e ordem de compra, a fim de se acelerar o trâmite de recebimento do material e posterior 

liberação do documento fiscal para pagamento. 

2.4 O pagamento dar-se-á por meio de ordem bancária, na conta indicada pela empresa adjudicada na Nota Fiscal, 

sendo realizadas todas as retenções previdenciárias, impostos e taxas permitidas em Lei. 

 

CLAÚSULA TERCEIRA - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
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3.1 - As despesas decorrentes do fornecimento do objeto do presente Contrato correrão por conta da seguinte 

Dotação Orçamentária: 

2016/235 

08.12.15.452.0112.1042 – Ampliação da Rede de Iluminação Pública 

4.4.9.0.51.00.00.00.00 – Obras e Instalações 

0001 – LIVRE 

4.4.9.0.51.990.00.00.00 – Outras Obras e Instalações 

 

CLAUSULA QUARTA - RESPONSABILIDADES DA CONTRATANTE 

4.1 - Caberá à CONTRATANTE efetuar o pagamento pelo fornecimento do objeto do presente Contrato, de acordo 

com o estabelecido na Cláusula Segunda. 

4.2 Conferir o material, embora a CONTRATADA seja a única e exclusiva responsável pelo fornecimento nas 

condições especificadas no presente contrato. 

4.3 Proporcionar condições a CONTRATADA para que possa fornecer o material dentro das normas estabelecidas 

pela CONTRATANTE. 

4.4 Comunicar a CONTRATADA qualquer irregularidade na entrega do material e interromper imediatamente o 

fornecimento, se for o caso. 

4.5 Solicitar a substituição dos materiais que não apresentar condições de ser utilizado. 

4.6 Prestar as informações e esclarecimentos que venham a ser solicitados pela CONTRATADA. 

4.7 Impedir que terceiros forneçam o objeto do presente contrato. 

4.8 Relacionar-se com a CONTRATADA através de servidor designado pela CONTRATANTE, o qual acompanhará e 

fiscalizará a execução do objeto contratado, verificando os aspectos quantitativos e qualitativos, anotando em registro 

próprio as falhas detectadas, comunicando à CONTRATADA as ocorrências de quaisquer fatos que, a seu critério, 

exijam medidas saneadoras. A ação ou omissão, total ou parcial, de fiscalização por parte da CONTRATANTE, não 

fará cessar nem diminuir a responsabilidade da CONTRATADA pelo perfeito cumprimento das obrigações 

estipuladas, nem por quaisquer danos, inclusive contra terceiros ou irregularidades constatadas. 

 

CLAÚSULA QUINTA – DA RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA 

5.1 Entregar o material no prazo estabelecido, informando em tempo hábil qualquer motivo impeditivos ou que 

impossibilite de assumir o estabelecido. 

5.2 Entregar o produto em conformidade com as exigências estabelecidas no presente contrato. 

5.3 Responsabilizar-se, integralmente, pela entrega do objeto contratado, nos termos da legislação vigente, 

prestando-os de acordo com as especificações e os prazos constantes no presente contrato. 

5.4 Atender, de imediato, as solicitações relativas a substituição, reposição ou troca do produto que não atender as 

especificações exigidas no Edital. 
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5.5 Assumir de inteira responsabilidade quanto á garantia e qualidade do produto, reservando a Secretaria Municipal 

de Obras o direito de recusá-lo caso não satisfaça aos padrões especificados. 

5.6 Responder objetivamente por quaisquer danos pessoais ou materiais decorrentes da entrega do produtos, seja 

por vício de fabricação ou por ação ou omissão de seus empregados ou transportadora. 

5.7 Assumir inteira responsabilidade quanto à qualidade do produto entregue. 

5.8 É vedado, à CONTRATADA, transferir, no todo ou em parte, as obrigações do objeto contratado. 

5.9 Fazendo-se necessário a substituição dos materiais, a CONTRATADA terá o prazo de 7 (sete) dias úteis, para 

executá-los, contados do primeiro dia útil subsequente a notificação expedida pela CONTRATANTE, que poderá feita 

por fax, correio ou e-mail, para adoção das medidas corretivas. 

5.10 Responsabilizar-se pela completa entrega dos materiais, inclusive pela retirada, quando constatadas quaisquer 

impropriedades nos mesmos. 

5.11 Responsabilizar-se, integralmente, pelos seus empregados alocados na execução do objeto do contratado, 

arcando com todos os custos, salários, transporte, refeição, verbas legais, trabalhistas, fundiárias ou de qualquer 

natureza, nos termos da legislação vigente. 

5.12 Os materiais deverão ser transportados e entregues protegidos contra fatores externos que possam causar 

danos, comprometendo seu estado, qualidade e utilização, sem custo a CONTRATANTE. 

5.13 Manter durante toda a execução contratual, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as 

condições de habilitação e qualificadas exigidas na licitação. 

5.14 Correrão por conta da CONTRATADA as despesas de entrega (frete), embalagem, seguros, tributos, encargos 

trabalhistas e previdenciários decorrentes do fornecimento. 

 

CLAÚSULA SEXTA – DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO 

6.1. O materiais deverão ser entregues no Parque de Máquinas da Prefeitura Municipal, sito na Rua Guilherme 

Augustin, nº 2280, em horário de expediente na parte da manhã das 8:15hs as 11:33hs e no turno da tarde das 

13:30hs às 17:00hs.  

6.2 O materiais serão dados como recebido de acordo com o Inciso II do artigo 73 da Lei 8.666/93, da seguinte forma:  

6.2.1 Recebimento Provisório, para posterior verificação da conformidade com as exigências do Termo de 

Referência dar-se-á em até 05 (cinco) dias uteis, contados do ato da entrega do veículo. 

6.2.2 Recebimento Definitivo: dar-se-á em até 05 (cinco) dias uteis, contados da data do recebimento provisório, se 

e quando o objeto contratado tiver sido executado de acordo com as exigências e especificações do Termo de 

Referência. 

6.3. Verificada a desconformidade do material, a licitante vencedora deverá promover as correções necessárias no 

prazo máximo de 07 (sete) dias úteis, sujeitando-se às penalidades previstas neste edital. 

6.4. A nota fiscal/fatura deverá, obrigatoriamente, ser entregue junto com o seu objeto. 
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CLÁUSULA SÉTIMA - DAS PENALIDADES 

7.1 Pelo inadimplemento das obrigações, a CONTRATADA estará sujeita às seguintes penalidades: 

7.1.1 Executar o contrato com irregularidades, passíveis de correção durante a execução e sem prejuízo ao resultado: 

advertência; 

7.1.2 Executar o contrato, com atraso injustificado até o limite de 05 (cinco) dias após, os quais serão considerados 

como inexecução contratual: multa diária de 0,5% sobre o valor atualizado do contrato; 

7.1.3 Inexecução parcial do contrato: suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 03 

(três) anos e multa de 8% (oito por cento) sobre o valor correspondente ao montante não adimplido do contrato; 

7.1.4 Inexecução total do contrato: suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 05 

(cinco) anos e multa de 10% sobre o valor atualizado do contrato; 

7.1.5 Causar prejuízo material resultante diretamente de execução contratual: declaração de inidoneidade cumulada 

com a suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração Pública pelo prazo de 5 anos e multa de 10 % 

sobre o valor atualizado do contrato. 

7.1.6 As penalidades serão registradas no cadastro da CONTRATADA, quando for o caso. 

7.2 Nenhum pagamento será efetuado pela Administração, enquanto pendente de liquidação, qualquer obrigação 

financeira que for imposta a CONTRATADA, em virtude de penalidade ou, inadimplência contratual. 

7.3 Será facultado ao licitante o prazo de 05 (cinco) dias úteis para apresentação de defesa prévia, na ocorrência de 

quaisquer das situações previstas. 

 

CLÁUSULA OITAVA - TRANSMISSÃO DE DOCUMENTOS 

8.1 - A troca eventual de documentos e cartas entre a CONTRATANTE e a CONTRATADA será feita através de 

protocolo. Nenhuma outra forma será considerada como prova de entrega de documentos ou cartas. 

 

CLÁUSULA NONA – PRAZO  

9.1 O prazo de vigência do contrato será a 20 (vinte) dias, podendo ser prorrogado pelo mesmo período, mediante 

acordo entre as partes. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA - LEGISLAÇÃO APLICÁVEL 

10.1 - O presente Contrato rege-se pelas disposições expressas na Lei Federal n.º 8.666/93, de 21 de junho de 1993 

e alterações introduzidas pela Lei Federal n.º 8.883/94 de 08 de junho de 1994. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - CONDIÇÕES GERAIS 

11.1 - Todos os encargos sociais e trabalhistas, bem como tributos de qualquer espécie, que venham a ser devidos 

em decorrência do presente correrão por conta da CONTRATADA. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA FISCALIZAÇÃO 
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12.1 - A execução do Contrato será objeto de acompanhamento, fiscalização e avaliação por parte da Administração 

Municipal, através de servidor designado como Fiscal, a quem competirá comunicar ao Gestor as falhas por ventura 

constatadas no cumprimento do contrato, de acordo com normatização interna. 

12.2 - A Fiscalização de que trata o subitem anterior será exercida no interesse da Administração Municipal. 

12.3 - Quaisquer exigências da fiscalização, inerentes ao objeto do contrato, deverão ser prontamente atendidas pela 

CONTRATADA, sem qualquer ônus à Administração Municipal. 

12.4 - Qualquer fiscalização exercida pela Administração Municipal, feita em seu exclusivo interesse, não implica em 

corresponsabilidade pela execução dos serviços e não exime a CONTRATADA de suas obrigações de fiscalização e 

perfeita execução do contrato. 

12.5 - A Fiscalização da Administração Municipal, em especial, terá o dever de verificar o cumprimento dos termos do 

contrato, especialmente no que se refere à qualidade na prestação dos serviços, podendo exigir as cautelas 

necessárias à preservação do erário. 

12.6 - A CONTRATANTE exercerá a fiscalização através da Sr: Charles Morais e Jacque Petry e Gestor: Srª. 

Katiusca de Oliveira, determinando à CONTRATADA o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos 

observados, e estipulando prazo para que sejam sanados. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - FORO 

13.1 - Fica eleito o FORO DA COMARCA DE NÃO-ME-TOQUE - RS, competente para dirimir quaisquer questões 

oriundas do presente Contrato. 

13.2 - E por estarem justos e contratados assinam o presente, por si e seus sucessores, em 5 (cinco) vias iguais e 

rubricadas para todos os fins de direito, na presença das testemunhas abaixo arroladas. 

 

                                                                             NÃO-ME-TOQUE/RS, 18 DE FEVEREIRO DE 2016.   

           

TEODORA BERTA SOUILLJJEE LÜTKEMEYER 

Prefeita Municipal 

CONTRATANTE 

 

NOVA LUZ COMÉRCIO DE MATERAIS ELÉTRICOS 

LTDA – EPP 

Sr. Luiz Adonir Vargas 

CONTRATADA

 

EXAMINADO E APROVADO: 

 

LUIZ PAULO MORAIS MALAQUIAS    TESTEMUNHAS:   

OAB/RS 17.684       _____________________   

ASSESSOR JURÍDICO      _____________________ 

146 16.materiais iluminação.NOVALUZ.doc/ar 


