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CONTRATO Nº 011/2021 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 010/2021 

ADESÃO Nº 003/2021. 

VIGÊNCIA DO CONTRATO: 03/03/2021 A 03/03/2022. 

 

O MUNICÍPIO DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA, ESTADO DE MATO GROSSO, pessoa 

jurídica de direito público municipal, com sede administrativa à 

Avenida Araguaia nº 248, Centro, São Felix do Araguaia - MT, 

devidamente inscrita no C.N.P.J./MF, sob o nº. 15.023.922/0001-91, 

neste ato representado, na forma de sua Lei Orgânica, pela Prefeita 

Municipal a Sra. JANAILZA TAVEIRA LEITE, brasileira, casada, 

Advogada, Carteira de Identidade sob o nº 53.204.353-4 SSP/SP e 

C.P.F. nº. 049.351.084-28, e de outro lado a empresa ELETRICA 

RADIANTE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI CNPJ: 15.984.883/0001-99 - 

Inscrição Estadual nº 10.506.793.8, com sede na Avenida Volta 

Redonda nº 951. QD 256, LT 01 Jardim Novo mundo Goiânia - GO, 

doravante denominada CONTRATADA, neste ato representada por SÉRGIO 

AUGUSTO VITAL FERREIRA BELTRÃO, ocupando o cargo de sócio 

proprietário, RG nº 4022002 DGPC-GO e CPF nº 828.469.871-49,que 

também subscreve, doravante denominada simplesmente de CONTRATADA, 

têm entre si justo e contratado o seguinte: 

 

I – DA AUTORIZAÇÃO E LICITAÇÃO: O presente Contrato é celebrado em 

decorrência da autorização da Senhora Prefeita Municipal, exarada em 

despacho constante do Processo Administrativo n° 010/2021, gerado pela 

ADESÃO Nº 003/2021, que faz parte integrante e complementar deste 

Contrato, como se nele estivessem transcritos o Edital, seus Anexos a 

proposta comercial das empresas e relatório do sistema em anexo; 

 

II – FUNDAMENTO LEGAL: O presente Contrato é regido pelas cláusulas e 

condições nele contidas, pela Lei Federal n° 8.666/93 e suas 

alterações, Lei Federal n° 10.520/02 e Lei n° 123/2006, Todavia, em 

consonância com as diretrizes fixadas pelo Decreto Federal nº 7.892, de 

janeiro de 2013 e demais normas legais pertinentes. Em conformidade com 

o Edital de Pregão Eletrônico n. 034/2020, anexo ao Processo 

Administrativo nº 14.417/2020-11, cujas disposições, fazem parte 

integrante deste instrumento, independentemente de transcrição. 

 

III- Os casos omissos que se tornarem controvertidos em face das 

cláusulas do presente contrato serão resolvidos segundo os preceitos de 

direito público, aplicando-se lhes, supletivamente, os princípios da 
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teoria geral dos contratos e as disposições de direito privado. 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO: 

 

1.1. O PRESENTE CONTRATO TEM POR OBJETO A AQUISIÇÃO DE LUMINÁRIAS COM 

TECNOLOGIA LED DIMERIZÁVEL COM TELEGESTÃO, DECORRENTE DE REGISTRO DE 

PREÇOS, EM CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO TERMO DE 

REFERÊNCIA E PROPOSTA, ORIGINÁRIOS DO EDITAL DE LICITAÇÃO, CUJAS 

DISPOSIÇÕES, FAZEM PARTE INTEGRANTE DESTE INSTRUMENTO, 

INDEPENDENTEMENTE DE TRANSCRIÇÃO. 

 

EMPRESA: ELETRICA RADIANTE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI CNPJ: 

15.984.883/0001-99.  

                              Itens 

Lote Item Código Descrição 

Unidade 

de 

Aquisição 

Qtd. 
Valor 

Unitário 

LOT

E 0   02 
  02 00016308 

LUMINÁRIA - TIPO: 

PÚBLICA; POTÊNCIA: 

MÁXIMA 150 W; LÂMPADA: 

LED; CONTROLADOR: 

DIMERIZÁVEL E TELE 

GERENCIÁVEL; FLUXO 

LUMINOSO: MÍNIMO DE 

15.750 LM; CARCAÇA: 

CORPO DE ALUMÍNIO 

INJETADO; PINTURA: 

ELETROSTÁTICA A PÓ; 

LENTES: SECUNDÁRIAS DE 

POLIMETILMETACRILATO; 

FIXAÇÃO: EM BRAÇOS COM 

DIÂMETRO DE 33,3 A 63,3 

MM; TENSÃO: 110 / 220V, 

(60/50HZ).; FAIXA DE 

TEMPERATURA DE OPERAÇÃO: 

FAIXA ENTRE -10 °C A + 

40 °C; TEMPERATURA DE 

COR: MÍNIMA DE 5.000 K; 

EFICIÊNCIA LUMINOSA: 

MÍNIMA 105 LM/W; 

PROTEÇÃO: CONTRA SURTO E 

IP 66.DADOS 

COMPLEMENTARES: CONTENDO 

EQUIPAMENTOS, ACESSORIOS 

E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES 

CONFORME TERMO DE 

REFERENCIA. 

   Un. 387 650,66 
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L

LOTE 

003 

  03 00016309 

LUMINÁRIA - TIPO: 

PÚBLICA; POTÊNCIA: 

MÁXIMA 200 W; LÂMPADA: 

LED; CONTROLADOR: 

DIMERIZÁVEL E TELE 

GERENCIÁVEL; FLUXO 

LUMINOSO: MÍNIMO DE 

21.000 LM; CARCAÇA: 

CORPO DE ALUMÍNIO 

INJETADO; PINTURA: 

ELETROSTÁTICA A PÓ; 

LENTES: SECUNDÁRIAS DE 

POLIMETILMETACRILATO; 

FIXAÇÃO: EM BRAÇOS COM 

DIÂMETRO DE 33,3 A 63,3 

MM; TENSÃO: 110 / 220V, 

(60/50HZ).; FAIXA DE 

TEMPERATURA DE OPERAÇÃO: 

FAIXA ENTRE -10 °C A + 

40 °C; TEMPERATURA DE 

COR: MÍNIMA DE 5.000 K; 

EFICIÊNCIA LUMINOSA: 

MÍNIMA 105 LM/W; 

PROTEÇÃO: CONTRA SURTO E 

IP 66. DADOS 

COMPLEMENTARES: CONTENDO 

EQUIPAMENTOS, ACESSORIOS 

E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES 

CONFORME TERMO DE 

REFERENCIA. 

   Un. 61 730,66 

 

 

CLÁUSULA SEGUNDA – DO REGIME DE EXECUÇÃO: 

 

2.1. O presente objeto será prestado conforme dispõe inciso III, do 

art. 6º, da Lei nº 8.666/93 e alterações. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA – DO VALOR: 

 

3.1. O valor da presente contratação é de R$296.375,68 (DUZENTOS E 

NOVENTA E SEIS MIL TREZENTOS E SETENTA E CINCO REAIS SESSENTA E OITO 

CENTAVOS). 

 

CLÁUSULA QUARTA– DA RUBRICA ORÇAMENTÁRIA: 

 

4.1. Os recursos orçamentários correrão por conta das verbas: 

Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. 

Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA. 

Proj./Atividade: 1128 – AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA. 

Elemento de despesa: 3.3.90.30.00 – MATERIAL DE CONSUMO.  

Código Reduzido: 175. 
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Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. 

Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA. 

Proj./Atividade: 1128 – AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA. 

Elemento de despesa: 3.3.90.39.00 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – 

PESSOA JURÍDICA.  

Código Reduzido: 179. 

 

CLÁUSULA QUINTA - DA VIGÊNCIA DO CONTRATO  

 

5.1. O presente instrumento contratual terá vigência de 12 (doze) 

meses, contados a partir de sua assinatura. 

 

CLÁUSULA SEXTA - DO PAGAMENTO: 

6.1. O pagamento, decorrente do fornecimento do objeto deste contrato, 

será efetuado mediante crédito em conta corrente, no prazo de até 30 

(trinta) dias, contados do recebimento definitivo de cada parcela dos 

produtos ofertados, após a apresentação da nota fiscal e da 

documentação fiscal e trabalhista, devidamente atestadas pelo setor 

competente, conforme dispõe o art. 40, inciso XIV, alínea “a”, 

combinado com o art. 73, inciso II, alínea “b”, da Lei nº 8.666/93 e 

alterações. 

 

6.2.  O pagamento só será efetuado após a comprovação pela contratada 

de que se encontra em dia com suas obrigações quanto à Justiça do 

Trabalho e às Fazendas Federal, Estadual e Municipal, incluída a 

regularidade relativa à Seguridade Social e ao Fundo de Garantia por 

Tempo de Serviço (FGTS). 

 

6.2.1. Caso a sede da empresa seja o município de SÃO FÉLIX DO 

ARAGUAIA-MT, a regularidade fiscal com a Fazenda Municipal deverá ser 

comprovada com a apresentação da Certidão Negativa de Débitos Gerais – 

CNDG juntamente com a guia DAM paga e devidamente assinada pelo 

responsável do órgão expedidor em conformidade com o Decreto Municipal 

nº 12.124, de 22 de maio de 2013. 

 

6.2.2. Para fins de comprovação da documentação solicitada no subitem 

6.2 e 6.2.1, a contratada poderá apresentar o Certificado de Registro 

Cadastral, em plena validade, com a documentação nele indicada vigente 

e regular. 

 

6.3. O pagamento somente será efetuado após “atesto”, pelo servidor 

competente, da Nota Fiscal apresentada pela Contratada. O atesto fica 

condicionado à verificação da conformidade da Nota Fiscal apresentada e 

o regular cumprimento das obrigações assumidas. 

 

6.4. Nos preços propostos presumem-se inclusos todos os custos 

necessários ao atendimento do objeto, inclusive impostos diretos e 

indiretos, obrigações trabalhistas e previdenciárias, taxas, 
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transportes, carga, descarga, garantia, seguros incidentes ou que 

venham a incidir sobre o fornecimento. 

 

6.5. Na Nota Fiscal/Fatura deverá constar o número do empenho, a 

quantidade, o preço unitário e o total dos produtos expressos em reais. 

 

6.5.1. A nota fiscal deverá ser emitida pela própria contratada, 

obrigatoriamente com o número de inscrição no CNPJ apresentado nos 

documentos de habilitação e das propostas de preços, não se admitindo 

notas fiscais/faturas emitidas com outros CNPJs,  exceto se, 

comprovadamente, demonstrar que o recolhimento de contribuições 

(Certidão Conjunta de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida 

Ativa da União e FGTS) e/ou balanço são centralizados, podendo 

pertencer a matriz ou a filial. 

 

6.6. Havendo erro na emissão da nota fiscal, esta será devolvida para 

que a contratada tome as medidas necessárias, passando o prazo para 

pagamento a ser contado da data de sua reapresentação. 

 

6.7. A contratada deve indicar, com a documentação fiscal, o número de 

sua conta bancária através da qual poderá ser efetuado o pagamento das 

despesas. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA – DO FORNECIMENTO, LOCAL DE ENTREGA, ACEITE E 

RECEBIMENTO: 

7.1. Os produtos deverão ser entregues na sede da Secretaria Municipal 

de Obras e Serviços Urbanos (SOSU), localizada na Avenida Aldenor 

Milhomem da Cunha, s/nº, Vila Santo Antônio, São Félix do Araguaia/MT, 

em horário comercial, das 07h30min às 11:00hrs e das 13h00min às 

17h00min, de segunda a sexta-feira, exceto feriados. 

7.2. O prazo para a entrega dos produtos ofertados será de até 20 

(vinte) dias, contados da assinatura do contrato ou do recebimento da 

nota de empenho. 

7.2.1. A contratada deverá comunicar à contratante, no prazo máximo de 

até 10 (dez) dias após a assinatura do contrato ou recebimento da nota 

de empenho, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo 

previsto no subitem 7.2, com a devida comprovação. 

7.2.2. A solicitação de prorrogação de prazo será analisada pelo órgão 

na forma da lei e de acordo com os princípios de razoabilidade e 

proporcionalidade, informando à empresa sobre a decisão proferida. 

7.2.3. Na hipótese de denegação da prorrogação do prazo de entrega, o 

contratado ficará sujeito às penalidades previstas para atraso na 

entrega, caso não cumpra o prazo inicial. 

7.3. Os produtos que eventualmente forem rejeitados por não atenderem 

as especificações estabelecidas neste contrato e seus anexos 

(Edital/Termo de Referência) ou apresentarem defeito de fabricação, 

deverão ser substituídos no prazo máximo de 5 (cinco) dias corridos, 

sanando as causas que motivaram sua recusa.  
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7.4. DA GARANTIA DAS LUMINÁRIAS: 

7.4.1. As luminárias deverão entregues com o termo de garantia expedido 

diretamente pelo fabricante; 

7.4.2. O prazo da garantia deverá ser de no mínimo 05 (cinco) anos, 

contados da data da entrega do produto à Administração. Durante o 

período de garantia a contratada deverá substituir, por sua conta, os 

materiais que apresentarem defeitos de fabricação ou perdas de 

característica técnica, após o recebimento e aceitação. 

7.4.3. No caso de substituição das luminárias, ou qualquer componente, 

a garantia da nova luminária ou componente deverá ser a mesma, de 05 

(cinco) anos, reiniciada sua contagem a partir da substituição ou 

entrega à Administração. 

 

7.5. DOS REQUISITOS DE ACEITABILIDADE: 

7.5.1. Os produtos deverão atender a todas as especificações constantes 

neste contrato e no Termo de Referência, devendo a contratada reparar 

ou trocar todos os equipamentos que não atendam as especificações e/ou 

que não estejam adequados conforme o exigido. 

7.5.2. As luminárias devem ser identificadas por uma placa de alumínio 

em alto relevo de acordo com as disposições da ABNT NBR 15129 e da 

ABNT-NBR IEC 60598-1, de forma legível e indelével com, no mínimo, as 

seguintes informações: 

a) Nome ou marca comercial do fabricante; 

b) Modelo ou tipo da luminária; 

c) Mês e ano de fabricação; 

d) Grau de proteção; 

e) Identificação individualizada da luminária por número ou por 

caracteres alfanuméricos. 

7.5.2.1. A identificação deverá constar na face externa da luminária, 

em local de fácil visualização. 

7.5.3. Os equipamentos deverão ser novos e sem uso, não serão aceitos 

equipamentos usados, manufaturados ou de demonstrações. Os equipamentos 

deverão ser entregues nas caixas lacradas pelo fabricante, não sendo 

aceitos equipamentos com caixas violadas. 

7.5.4. Os equipamentos deverão ser fornecidos pelo contratado com todos 

os itens referentes a instalação e configuração da peças e softwares 

ofertados como: cabos, conectores, cd’s, Dvd’s e outros componentes 

necessários para funcionamento adequado. 

7.5.5. Os equipamentos deverão ser entregues de forma a não serem 

danificados durante as operações de transporte e descarga no local da 

entrega. 

7.5.6. Serão recusados os equipamentos, com avarias e/ou que não 

estejam adequados para o uso. 

7.5.7. As peças deverão ser embaladas individualmente, em sacos 

plásticos transparentes, contendo indicação da peça, identificação do 

nome do material. 

7.5.8. A entrega e os demais insumos necessários para a realização da 
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mesma, correrão por conta da empresa CONTRATADA, sem qualquer ônus 

adicional para a CONTRATANTE. 

7.5.9. Nas entregas, a CONTRATADA será devidamente acompanhada pelo 

responsável encarregado designado pelo contratante. 

7.5.10. As embalagens secundárias devem ser resistentes e adequadas 

para suportar o manuseio e as condições de transporte e estocagem 

recomendadas, sem romper-se. Na parte externa da embalagem secundária 

deverá constar: razão social, endereço e CNPJ do fornecedor, o nome do 

fabricante, quantidade de embalagens primárias, data de fabricação e 

número do lote. A capacidade de empilhamento da embalagem deverá estar 

claramente indicada na parte exterior da embalagem secundária, assim 

como quaisquer outros cuidados que devam ser tomados na hora do 

armazenamento do material. 

7.6. O recebimento dos produtos ofertados se efetivará, em conformidade 

com os arts. 73 a 76 da Lei nº 8.666/93, nos seguintes termos: 

a) provisoriamente, para efeito de posterior verificação das 

especificações, mediante “Termo de Aceite Provisório”; 

b) definitivamente, após a verificação da qualidade, quantidade, 

características, especificações dos produtos ofertados, e consequente 

aceitação pela comissão de recebimento, no prazo máximo de 10 (dez) 

dias, mediante “Termo de Aceite Definitivo”. 

 

7.6.1. A contratante poderá, a seu critério, antes do aceite 

definitivo, solicitar novas execução dos ensaios de tipo para verificar 

se as luminárias estão mantendo as características dos protótipos 

aprovados. 

7.7. Serão recusados os produtos imprestáveis ou que não atendam as 

especificações constantes no edital/termo de referência e/ou que não 

estejam adequados para o uso.  

 

7.8. ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA MÍNIMA DOS MATERIAIS: 

7.8.1.   CARACTERÍSTICAS MECÂNICAS: 

 Corpo de alumínio injetado a alta pressão 356.0, ou A413-0, ou 

equivalente da NBR ISO 209 G; ou ainda de alumínio extrudado; 

 Pintura eletrostática na cor cinza RAL 9006. Quando o refrator que 

protege os LEDs for feito de material “plástico”, policarbonato ou 

silicone; deverá ser apresentado ensaio de durabilidade do 

material exposto à radiação UV e a luz solar conforme a norma ASTM 

G54, bem como o ensaio das lentes que recobrem os LEDs; 

 A luminária deverá possuir identificação indelével, feita através 

de placa de alumínio; 

 Os dissipadores de calor do conjunto, circuitos e LEDs, devem ser 

de alumínio, vedado o uso de ventiladores, bombas ou líquido de 

arrefecimento. Os Dissipadores devem ser projetados de forma a não 

acumular detritos, o que prejudica a dissipação térmica ao longo 

da vida útil da luminária; 

 A placa de circuito dos LEDs deverá ser do tipo MCPCB (Núcleo de 
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alumínio). Não serão aceitos módulos com PCB de material fenolite 

ou fibra de vidro. Os LEDs deverão ser montados na MCPCB por 

processo SMD; 

 Deverão ser aplicadas lentes secundárias de polimetilmetacrilato 

com eficiência superior a 90%; 

 Em caso de falha de um LED, os módulos de LED e o driver deverão 

permitir o funcionamento dos demais LEDs; 

 Acabamento em pintura eletrostática com resinas de poliéster em 

pó, com proteção contra radiação ultravioleta, na cor cinza; 

 Todo equipamento auxiliar, como a fonte de alimentação (driver), 

as conexões e protetor contra surto, devem ser instalados 

internamente à luminária, com acesso livre sem auxílio de 

ferramentas, e serem substituíveis; 

 A luminária, incluindo todo o seu conjunto óptico e o driver deve 

possuir grau de proteção IP 66, no mínimo; 

 A luminária deve ser submetida ao ensaio para verificar a proteção 

contra impactos mecânicos de acordo com a norma IEC 62262:2002, 

apresentando grau de resistência a impacto de no mínimo IK08; 

 O conjunto deve atender aos testes de vibração, conforme norma 

ANSI C136 e ou ABNT NBR IEC 60598-1/2010; 

 As luminárias devem possibilitar a fixação em braços com diâmetro 

de 33,3 mm a 63,3 mm e reajuste de ângulo, podendo ser no corpo da 

luminária ou através de acessório, que deverá ser fornecido em 

conjunto; 

 Parafusos, porcas e outras partes de fixação devem ser feitos em 

aço inoxidável; 

 A luminária deverá ser submetida a ensaio de resistência ao 

carregamento vertical. Deve ser aplicada, nos dois sentidos 

verticais, perpendicular ao corpo de cada luminária, uma carga de 

dez vezes o peso da luminária completa (incluindo o peso do 

driver) no baricentro desta por um período de 5 minutos, estando a 

luminária fixa em sua posição normal de trabalho, em suportes 

adequados com os mesmos diâmetros dos braços de aplicação. Após o 

ensaio qualquer parte do corpo não deve apresentar ruptura; 

 A luminária deverá ser submetida a ensaio de resistência ao 

carregamento horizontal. Deve ser aplicada, nos dois sentidos 

horizontais perpendiculares ao braço, uma carga de dez vezes o 

peso de cada luminária completa (incluindo o peso do driver) no 

baricentro desta por um período de 5 minutos, estando a luminária 

fixa em suportes adequados com os mesmos diâmetros dos braços de 

aplicação. Após o ensaio qualquer parte do corpo não deve 

apresentar ruptura; 

 A luminária deverá possibilitar a instalação de relé fotoelétrico 

(ABNT NBR 5123) que permita o giro em torno de seu eixo de 360º de 

forma a possibilitar a orientação do foto-sensor contra incidência 

de luz artificial, deverá possuir também tomada padrão ANSI 
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C136.41 para funcionamento de sistema de TELEGESTÃO; 

 As luminárias devem ser resistentes à força do vento, conforme 

previsto na ABNT NBR 15129. 

 

7.8.2. CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS: 

 As luminárias deverão ser fornecidas completamente montadas pelo 

fabricante, incluindo todos os seus componentes e assessórios, 

prontas para serem instaladas na rede de iluminação pública em 

tensão nominal de 127VAC a 220 VCA, 60 Hz, e considerar a 

tolerância de tensão estabelecida pela ANEEL; 

 Deverão acompanhar Shorting GAP, com a função de fazer uma ligação 

direta entre os contatos Linha e Carga para proteger e cobrindo a 

base de embutir para relé fotelétrico; 

 Deverão possuir fator de potência mínimo de 0,92 e Distorção 

Harmônica Total (THD) da corrente de entrada menor que 20%; 

 Deverá possuir imunidade a sobretensões transientes conforme 

normas IEC 61000- 4-4 e IEC 61000-4-5 ou IEEE C.62.41-2-2002, 

classe de operação A; 

 A luminária deverá ser fornecida com Dispositivo Protetor de Surto 

de Tensão (DPS) do tipo uma porta, limitador de tensão, classe II, 

capaz de suportar impulsos de tensão de pico de 10KV (Forma de 

onda 1,2/50μs), e corrente de descarga de 10KA (forma de onda 

8/20μs), tanto para o modo comum como para o modo diferencial (L1-

Terra, L1-L2/N, L2/N-Terra), em conformidade com a norma ANSI/IEEE 

C.62.41- 1991. O Dispositivo Protetor de Surto deve possuir 

ligação em série com o driver de forma que caso o protetor atinja 

o final de sua vida útil o circuito deve abrir e desenergizar o 

driver; 

 Os componentes da luminária devem ter vida média mínima de 50.000 

horas, garantindo-se a substituição sem a necessidade de troca do 

corpo ou carcaça; 

 O conjunto deverá ser apropriado para trabalhar em temperaturas 

ambiente entre - 10ºC e +40ºC; 

 As passagens de fios devem ser lisas e livres de cantos vivos, 

rebarbas, saliências e outros defeitos análogos que possam causar 

abrasão na isolação da fiação. Partes como parafusos metálicos de 

rosca total sem cabeça não devem sobressair nas passagens dos 

fios; 

 O driver deverá ser dimerizável entre 1% e 100% a partir do fluxo 

total da luminária. 

 

7.8.3. CARACTERÍSTICAS FOTOMÉTRICAS: 

7.8.3.1. As medições das características fotométricas devem ser aquelas 

correspondentes ao conjunto da luminária, não sendo aceitas medições 

apenas do LED; 

7.8.3.2. A luminária LED completa, bem como o módulo de LED, deve 

possuir obrigatoriamente as características a seguir: 
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a) Temperatura de cor maior ou igual a 5.000 K;  

b) Eficiência luminosa mínima de 105 lm/W; 

c) Índice de Reprodução de Cor mínimo de 70; 

d) A manutenção do fluxo luminoso da luminária deve ser maior do que 

70% após 50.000 hs de operação. A comprovação da manutenção do fluxo 

luminoso deverá ser feita por meio da apresentação do relatório IESNA 

LM-80 e da temperatura medida ISTMT. A manutenção do fluxo deverá ser 

calculada conforme TM21 L70; 

e) A fotometria da luminária deverá ser ensaiada e certificada segundo 

a norma IES LM-79 (IESNA); 

f) A corrente de alimentação fornecida pelo driver não deve ultrapassar 

a corrente nominal do LED para 100% do seu fluxo luminoso; 

g) O LED deve ser ensaiado e certificado segundo a norma IES LM-80; 

h) As luminárias, quando instaladas, deverão atender à norma NBR5101. 

7.8.3.3. As luminárias deverão manter o fluxo luminoso maior do que 

95,8% até completar 6.000 horas de operação; 

7.8.3.4. Potência: 100W: Potência máxima de 100W, devendo fornecer um 

fluxo luminoso mínimo de 10.500 lumens; 

7.8.3.5. Potência 150W: 

Potência máxima de 150W, devendo fornecer um fluxo luminoso mínimo de 

15.750 lumens; 

7.8.3.6.   Potência 200W: 

Potência máxima de 200W, devendo fornecer um fluxo luminoso mínimo de 

21.000 lumens. 

 

CLÁUSULA OITAVA - DOS DIREITOS E RESPONSABILIDADES DAS PARTES: 

8.1 CONSTITUEM OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA: 

a) Cumprir todas as obrigações constantes no termo de referência e no 

edital, assumindo como, exclusivamente, seus os riscos, danos e as 

despesas decorrentes da boa e perfeita entrega do objeto, conforme 

preceitua o art. 70, da Lei Federal nº 8.666/93; 

b) Realizar o fornecimento dos produtos conforme especificações, 

prazo e local determinados, acompanhados da respectiva nota 

fiscal, na qual constarão as indicações referentes à marca, 

quantidade, valor unitário e total, e número do contrato, e outras 

informações que forem necessárias; 

c) Fornecer produtos de excelente qualidade e em boas condições, 

cumprindo todas as orientações da contratante; 

d) Entregar os produtos contratados estritamente no prazo estipulado, 

em perfeitas condições, nas embalagens originais, sem indícios de 

avarias ou violação; 

e) Arcar com todo o ônus necessário à completa entrega (Art. 71, da 

Lei Federal nº 8.666/93), incluindo o pagamento de taxas e 

emolumentos, seguros, impostos, encargos sociais e trabalhistas, 

frete e quaisquer despesas referentes à entrega; 

f) Comunicar à contratante toda e qualquer irregularidade ocorrida ou 

observada na entrega dos produtos; 

g) A contratada não poderá subcontratar, subempreitar, ceder ou 
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transferir total ou parcialmente, o objeto deste contrato (exceto 

os serviços de transporte dos produtos ofertados); 

h) Receber os valores que lhe forem devidos pelo fornecimento dos 

produtos, na forma disposta neste contrato, mantendo as condições 

de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 

i) 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; 

j) Efetuar a troca (art. 69, da lei federal nº 8.666, de 1.993) dos 

produtos entregues que não atendam às especificações contidas no 

edital e seus anexos no prazo de até 05 (cinco) dias da 

comunicação, bem como dos que estiverem fora das especificações 

contidas na proposta, ou ainda, os que se verificarem avarias de 

acordo com o artigo 70 da lei federal nº 8.666/93, sem qualquer 

ônus à contratante; 

k) Aceitar nas mesmas condições contratuais os acréscimos e 

supressões que se fizerem no objeto do contrato, nos termos do 

artigo 65, da Lei nº 8.666/93. 

 

8.2. CONSTITUEM AS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE: 

a) Proporcionar à contratada todas as condições necessárias ao pleno 
cumprimento das obrigações decorrentes do presente contrato, 

consoante estabelece a Lei nº 8.666/93; 

b) Exigir da contratada o fiel cumprimento das obrigações decorrentes 
desta contratação; 

c) Acompanhar, fiscalizar e acompanhar a execução do objeto 

contratual; 

d) Comunicar à contratada toda e qualquer ocorrência relacionada com 
a entrega/execução dos objetos ofertados; 

e) Rejeitar os produtos, no todo ou em parte, quanto estiverem em 
desacordo com as especificações estabelecidas neste edital ou 

apresentarem defeito de fabricação (art. 76, da Lei Federal nº 

8.666/93), obrigando o fornecedor a substituir o produto rejeitado 

no prazo máximo de 5 (cinco) dias, sanando as causas que motivaram 

a devolução; 

f) Providenciar os pagamentos à CONTRATADA, à vista das Notas 

Fiscais/Faturas devidamente atestadas, pelo setor competente. 

 

8.3. DA FISCALIZAÇÃO: 

8.3.1. A CONTRATANTE fiscalizará por meio de pessoa designada pelo 

titular da pasta a execução do objeto contratado e verificará o 

cumprimento das especificações solicitadas, no todo ou em parte, no 

sentido de corresponderem ao especificado. 

 

8.3.2. A fiscalização pela CONTRATANTE não desobriga a CONTRATADA de 

sua responsabilidade quanto à perfeita execução do objeto deste 

instrumento. 
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8.3.3. A ausência de comunicação por parte da CONTRATANTE, referente às 

irregularidades ou falhas, não exime a CONTRATADA das responsabilidades 

determinadas neste contrato. 

 

8.3.4. A CONTRATADA permitirá e oferecerá condições para a mais ampla e 

completa fiscalização, durante a vigência deste contrato, fornecendo 

informações para a entrega dos produtos ofertados, à documentação 

pertinente e atendendo às observações e exigências apresentadas pela 

fiscalização. 

 

8.3.5. A CONTRATANTE deverá realizar avaliações que poderão servir de 

subsídio para solicitar à CONTRATADA, dentro dos limites legais, 

modificações e melhorias no atendimento na entrega, bem como avaliar a 

qualidade da execução dos serviços, para decidir sobre a conveniência 

de, a qualquer tempo, rescindir o presente contrato ou, ainda, para 

fornecer, quando solicitado pela CONTRATADA, declarações sobre seu 

desempenho, a fim de servir de prova de capacitação técnica em 

licitações públicas. 

 

CLÁUSULA NONA – DO REAJUSTE E REVISÃO: 

9.1. Os preços contratuais propostos somente poderão ser reajustados, 

após a periodicidade de no mínimo 12 (doze) meses, de acordo com a 

legislação em vigor, sendo o prazo de reajustamento contado a partir da 

data de apresentação da Proposta, conforme dispõe a Lei n. 10.192, de 

14/02/2001 e eventuais alterações, com base na variação do índice do 

IGPM. 

 

9.2. O valor pactuado pode ser revisto, conforme as disposições 

previstas no artigo 65, II, “d”, da Lei Federal 8.666/93. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA - DA RESCISÃO DE CONTRATO: 

10.1. A rescisão do contrato pode se dar pelos motivos e nas formas 

abaixo:  

a) por ato unilateral da CONTRATANTE, manifestado por escrito, nos 

casos enumerados nos incisos I a XII e XVII do artigo 78 da Lei 8.666 

de 21 de junho de 1993;  

b) amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo 

administrativo; 

c) judicial, nos termos da legislação.  

 

10.2 A rescisão, unilateral ou amigável, deve ser precedida de 

autorização escrita e fundamentada da autoridade competente.   

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS PENALIDADES E MULTAS:  

11.1. Em virtude de qualquer irregularidade ou inadimplemento 

contratual, a CONTRATADA se sujeitará às seguintes penalidades 

cabíveis, sem prejuízo daquelas indicadas no Edital de licitação 

originário desta contratação: 
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11.1.1 ADVERTÊNCIA por escrito;  

 

11.1.2. MULTA que será aplicada da seguinte forma: 

 

11.1.2.1. Multa moratória de 0,3% (três décimos por cento), a cada dia, 

por descumprimento do prazo de entrega previsto, calculada sobre o 

valor da parcela inadimplida, até o máximo de 30 (trinta) dias, a 

partir do qual poderá a Administração considerar o descumprimento da 

obrigação e consequente rescisão da avença;  

 

11.1.2.2. Caso a Administração não opte pela rescisão da avença, a 

multa moratória a contar do 31º (trigésimo primeiro) dia passa a ser de 

0,5% (meio por cento) ao dia, sobre o valor da parcela inadimplida, até 

a efetiva entrega do objeto, limitada a sua incidência ao percentual 

máximo de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor da parcela 

inadimplida. 

 

11.1.2.3. Multa compensatória de 10% (dez por cento), calculada sobre o 

valor da parcela inadimplida quando: 

a) O objeto contratado estiver em desacordo com a especificação 

constante da proposta, e a empresa após ser notificada, negar-se à 

substituição; 

b) O objeto entregue estiver em desacordo com os requisitos 

estabelecidos no edital; 

c)    Deixar de entregar no todo ou em parte o objeto contratado, 

no prazo estipulado; 

d) A empresa recusar o recebimento da nota de empenho, sem justo 

motivo, após regularmente convocada. 

 

 11.1.2.4. Multa compensatória de 10% (dez por cento), calculada sobre 

o valor total da proposta ou lance final quando: 

a) Houver descumprimento de demais cláusulas da ata de registro de 

preços ou do contrato não elencadas no subitem 11.1.2.3; 

b) Nos casos de rescisão contratual por culpa da contratada.  

 

11.1.3. Rescisão contratual, a critério da Administração, nos termos 

dos artigos 77 a 80, da Lei nº 8.666/1993. 

 

11.1.3.1 O descumprimento total do contrato ensejará a aplicação de 

multa moratória e/ou compensatória, bem como a consequente rescisão 

contratual. 

 

11.1.3.2. O descumprimento parcial do contrato ensejará a aplicação de 

multa moratória e/ou compensatória, cabendo à Administração optar pela 

manutenção ou rescisão do contrato. 

 

11.1.4. Impedimento de licitar e contratar com a Prefeitura Municipal 
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de São Félix do Araguaia e descredenciamento do Cadastro de 

Fornecedores, por prazo não superior a 05 (cinco) anos, nos termos do 

artigo 7º, da Lei nº 10.520/2002.  

 

11.2. As sanções previstas neste contrato são independentes entre si, 

podendo ser aplicadas de forma isolada ou cumulativamente, sem prejuízo 

do cancelamento do registro nos termos do artigo 18, do Decreto 

Municipal nº 12.480/2014.   

 

11.3. No caso de prejuízos devidamente comprovados superarem o valor da 

multa compensatória, poderá a Administração exigir judicialmente o 

valor excedente, nos termos do artigo 416, parágrafo único, do Código 

Civil.  

 

11.4. O valor decorrente de eventual aplicação de multa, moratória ou 

compensatória, poderá ser retido dos pagamentos devidos pela 

Administração. 

 

11.5. Na aplicação das penalidades, a autoridade competente observará: 

a) Os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade; 
b) A não reincidência da infração; 
c) A atuação da contratada em minorar os prejuízos advindos de 

sua conduta omissiva ou comissiva; 

d) A execução satisfatória das demais obrigações contratuais; 
e, 

e) A não existência de efetivo prejuízo material à 

Administração. 

 

11.6. Para a execução do contrato, nenhuma das partes poderá oferecer, 

dar ou se comprometer a dar a quem quer que seja ou aceitar ou se 

comprometer a aceitar de quem quer que seja, tanto por conta própria 

quanto por intermédio de outrem, qualquer pagamento, doação, 

compensação, vantagens financeiras ou não financeiras ou benefícios de 

qualquer espécie que constituam prática ilegal ou de corrupção, seja de 

forma direta ou indireta quanto ao objeto deste contrato, ou de outra 

forma a ele não relacionada, devendo garantir, ainda que seus prepostos 

e colaboradores ajam da mesma forma, conforme Decreto Municipal. 

11.7.  Em qualquer hipótese de aplicação de sanções administrativas, 

assegurar-se-á o direito ao contraditório e à ampla defesa. 

 

11.8. Poderá não ser aplicada multa se, justificada e comprovadamente, 

o atraso na execução do objeto advier de caso fortuito ou de força 

maior. 

 

11.9. A aplicação de sanções previstas nesta cláusula não exclui a 

possibilidade de apreciação de outras questões pelo Poder Judiciário, 

em especial, quanto à esfera cível e/ou criminal. 
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CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA FRAUDE E DA CORRUPÇÃO 

12.1. Os licitantes e o contratado devem observar e fazer observar, 

por seus fornecedores e subcontratados, se admitida 

subcontratação, o mais alto padrão de ética durante todo o 

processo de licitação, de contratação e de execução do objeto 

contratual. 

 

12.1.1. Para os propósitos desta cláusula, definem-se as seguintes 

práticas: 

a) “prática corrupta”: oferecer, dar, receber ou solicitar, direta 
ou indiretamente, qualquer vantagem com o objetivo de 

influenciar a ação de servidor público no processo de licitação 

ou na execução de contrato; 

b) “prática fraudulenta”: a falsificação ou omissão dos fatos, com 
o objetivo de influenciar o processo de licitação ou de execução 

de contrato; 

c) “prática conluiada”: esquematizar ou estabelecer um acordo entre 
dois ou mais licitantes, com ou sem o conhecimento de 

representantes ou prepostos do órgão licitador, visando 

estabelecer preços em níveis artificiais e não-competitivos; 

d) “prática coercitiva”: causar dano ou ameaçar causar dano, direta 
ou indiretamente, às pessoas ou sua propriedade, visando 

influenciar sua participação em um processo licitatório ou 

afetar a execução do contrato. 

e) “prática obstrutiva”: (i) destruir, falsificar, alterar ou 

ocultar provas em inspeções ou fazer declarações falsas aos 

representantes do organismo financeiro multilateral, com o 

objetivo de impedir materialmente a apuração de alegações de 

prática prevista acima; (ii) atos cuja intenção seja impedir 

materialmente o exercício do direito de o organismo financeiro 

multilateral promover inspeção. 

 

12.1.2. Na hipótese de financiamento, parcial ou integral, por 

organismo financeiro multilateral, mediante adiantamento ou reembolso, 

este organismo imporá sanção sobre uma empresa ou pessoa física, 

inclusive declarando-a inidônea, indefinidamente ou por prazo 

determinado, para a outorga de contratos financiados pelo organismo se, 

em qualquer momento, constatar o envolvimento da empresa, diretamente 

ou por meio de um agente, em práticas corruptas, fraudulentas, 

colusivas, coercitivas ou obstrutivas ao participar da licitação ou da 

execução um contrato financiado pelo organismo. 

 

12.1.3. Considerando os propósitos das cláusulas acima, a CONTRATADA 

concorda e autoriza que, na hipótese de o contrato vir a ser 

financiado, em parte ou integralmente, por organismo financeiro 

multilateral, mediante adiantamento ou reembolso, o organismo 

financeiro e/ou pessoas por ele formalmente indicadas possam 

inspecionar o local de execução do contrato e todos os documentos, 
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contas e registros relacionados à licitação e à execução do contrato. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS GARANTIAS DE EXECUÇÃO  

13.1. A CONTRATADA prestou garantia no valor de R$:14.818,78 (quatorze 

mil oitocentos e dezoito reais e setenta e oito centavos), na 

modalidade de correspondente a 5% (cinco por cento) de seu valor total, 

observadas as condições previstas no Edital.  

 

13.2. No caso de alteração do valor do contrato ou, quando admitida, 

prorrogação de sua vigência, a garantia deverá ser readequada ou 

renovada nas mesmas condições.  

  

13.3. Se o valor da garantia for utilizado, total ou parcialmente, pela 

CONTRATANTE, para compensação de prejuízo causado no decorrer da 

execução contratual por conduta da CONTRATADA, esta deverá proceder à 

respectiva reposição no prazo de 10 (dez) dias úteis, contados da data 

em que tiver sido notificada.  

 

13.3.1. Na notificação devem constar as razões da utilização da 

garantia, com referência ao documento em que a CONTRATADA foi 

cientificada das correções que deveria providenciar e do valor das 

mesmas.  

 

13.4. A garantia somente será liberada ou restituída após a execução do 

contrato, em consonância com o disposto no parágrafo 4º, do artigo 56, 

da Lei nº 8.666/1993.  

13.5.  A garantia apresentada terá seu valor atualizado nas mesmas 

condições do valor contratual.  

 

13.6. No caso de rescisão contratual pelo inadimplemento das cláusulas 

contratuais pela contratada, não será devolvida a garantia prestada, a 

qual será apropriada pela PMSFA, sob título de “Indenização e 

Restituição”, após realizado o confronto das contas créditos/débitos. 

 

13.7. Os valores depositados em moeda corrente, destinados à garantia 

contratual, serão aplicados em caderneta de poupança junto a 

instituições financeiras oficiais do País, sendo que a sua devolução 

obedecerá ao estabelecido nos subitens 13.4 e 13.6. 

 

CLAUSULA DÉCIMA QUARTA - DA PUBLICAÇÃO: 

 

14.1. Para eficácia do presente instrumento, a Prefeitura Municipal 

providenciará a publicação do seu extrato no Diário Oficial do 

Município, conforme Lei nº 10.520/02. 

 

CLÁUSULA QUINTA: DO FORO 

15.1. As partes contratantes elegem o foro de São Félix do Araguaia - 

MT como competente para dirimir quaisquer questões oriundas do presente 
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instrumento, inclusive os casos omissos, que não puderem ser resolvidos 

pela via administrativa, renunciando a qualquer outro, por mais 

privilegiado que seja; 

 

15.2. Pelas partes é dito que aceitam o presente instrumento em todos 

os seus termos. E, por estarem justos e contratados, firmam o presente 

instrumento, decorrente da ADESÃO 003/2021, em duas vias de igual teor 

e forma, para que produza os seus efeitos de direito. 

 

 

SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA – MT, 03 de março de 2021. 

 

 

 

 

JANAILZA TAVEIRA LEITE 

PREFEITA MUNICIPAL 

CONTRATANTE 

 

 

 

 

 

ELETRICA RADIANTE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI 

 CNPJ nº 15.984.883/0001-99 

 SÉRGIO AUGUSTO VITAL FERREIRA BELTRÃO 

 CPF nº 828.469.871-49 

CONTRATADA 

 

 

 

 

FISCAL DO CONTRATO 

 

Testemunhas: 

 

01:__________________________  02: _____________________________ 

Nome                 Nome 

CPF        CPF 
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EXTRATO DE CONTRATO Nº 011/2021 
ADESÃO Nº 003/2021 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 010/2021 
 

 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DA EMPRESA VENCEDORA DO CERTAME “ITENS, 2 e 3, ADESÃO (CARONA) PELA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FELIX DO ARAGUAIA MT, PARA AQUISIÇÃO DE LUMINÁRIAS COM TECNOLOGIA 
LED DIMERIZÁVEL COM TELEGESTÃO. VISANDO ASSIM ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 
OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, conforme ADESÃO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 047/2020, ORIUNDO PREGAO 

ELETRÔNICO Nº. 034/2020 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 14.417/2020-11, REALIZADA PELA PREFEITURA 

MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE – MS. 

CONTRATADA: ELETRICA RADIANTE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI CNPJ: 15.984.883/0001-99. 

VALOR GLOBAL: R$296.375,68 (DUZENTOS E NOVENTA E SEIS MIL TREZENTOS E SETENTA E CINCO REAIS 

SESSENTA E OITO CENTAVOS). 

VIGÊNCIA: 03/03/2021 a 03/03/2022.  

FUNDAMENTO LEGAL: Lei nº 10.520/2002, Lei Nº 8.666/1993 e alterações e Decreto 7.892/2013. 

  

São Félix do Araguaia - MT, 03 de março de 2021.  

 
 
   

JANAILZA TAVEIRA LEITE 
Prefeita Municipal. 
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