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CONTRATO Nº 043/2022 
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 023/2022 
PROCESSO N° 910/2022 
AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS COM TECNOLOGIA  LED 
 
De um lado o Município de Cristal - RS, CNPJ nº 90.152.240/0001-02, com sede na Rua Sete 
de Setembro, nº 189, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr. Marcelo Luis Krolow, 
brasileiro, casado, residente e domiciliado nesta cidade, na Rua Canguçu, 418, Bairro Centro,  
portador do CPF nº 959.631.890-04, doravante denominado CONTRATANTE, e de outro, a 
Empresa ESB INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS LTDA ., CNPJ 
13.348.127/0001-48, com sede na cidade de Erechim - RS, à Armelindo Fabian, 395, Bairro 
Agrícola, CEP 99.714-500, representada por seu procurador, Sr. Fernando Carbonera, portador 
do CPF 007.270.550-70, aqui denominada CONTRATADA, firmam o presente instrumento com 
base na Lei Federal n° 8.666/93 e alterações e Decreto Federal N° 7892/2013 bem como nas 
seguintes cláusulas e condições. 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO: 
A CONTRATADA se obriga a fornecer ao CONTRATANTE, aquisição e instalação de 
luminárias com tecnologia LED, para o município de Cristal – RS, de acordo com a ata de 
registro de preço 020/2021 referente ao Pregão Eletrônico 020/2021 do Consórcio Público 
Intermunicipal da Região do Alto Uruguai e anexa ao processo, conforme descrito abaixo: 
 
Aquisição e Instalação de Lâmpadas de LED, contendo os seguintes itens: 
 
Item Descrição  Qua

nt. 
Valor Unit.  Valor Total  

007 Luminária de Led 50w 5.000k 107 R$ 418,00 R$ 44.726,00 
008 Luminária de Led 80w 5.000k 560 R$ 499,00 R$ 279.440,00 
009 Luminária de Led 120w 5.000k 76 R$ 620,00 R$ 47.120,00 

011 Relé Fotoeletrônico compatível com cada tipo de 
Luminária  

743 R$ 23,48 R$ 17.445,64 

012 Braço de iluminação pública modelo 01 665 R$ 183,50 R$ 122.027,50 
013 Braço de iluminação pública modelo 02 77 R$ 240,00 R$ 18.480,00 
014 Cabo de cobre 3x2,5mm 743 R$ 8,64 R$ 6.419,52 

015 Conector compatível com cada tipo de luminária 
e cabo de cobre 742 R$ 6,60 R$ 4.897,20 

016 Mão-de-obra para retirada e 
instalação/substituição 

743 R$ 80,00 R$ 59.440,00 

 Valor Total R$ 599.995,86 
 
 
CLÁUSULA SEGUNDA - DO LOCAL E DA ENTREGA: 
A CONTRATADA é o responsável pela entrega do bem, sem ônus para o Município, na 
Prefeitura Municipal de Cristal – RS, com sede na Rua Sete de Setembro, 189, sendo que o 
prazo para o fornecimento dos materiais e instalação é de 90 (noventa) dias após o 
recebimento do empenho/ordem de fornecimento.  
 
CLÁUSULA TERCEIRA - DA VIGÊNCIA E GESTÃO DO CONTRAT O: 
O presente contrato vigorará a contar da assinatura pelas partes, pelo período de 12 (doze) 
meses, podendo ser prorrogado por iguais períodos até o final do prazo total da garantia do 
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bem. A gestão do presente contrato ficará a cargo do Secretário de Obras e Trânsito, Sr. 
Antenor Eduardo de Souza Richter, portador do CPF 444.878.780-04. 
 
 
CLÁUSULA QUARTA - DO VALOR: 
A CONTRATADA receberá, pelo fornecimento dos produtos e serviços, objeto do presente 
contrato, o valor certo e ajustado de R$ 599.995,86 (quinhentos e noventa e nove mil 
novecentos e noventa e cinco reais e oitenta e seis centavos). 
 
CLÁUSULA QUINTA - DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO E PA GAMENTO: 
 
I - O objeto desta dispensa será considerado entregue após recebido e conferido pela 
Comissão de Recebimento de Objetos Licitados, nomeada através da Portaria nº 16.951/2021, 
quanto a fiel observância das especificações contidas neste Edital. 
 
II - Após o objeto ser conferido pela Comissão de Recebimento e comprovado que o bem 
atende a todas as exigências do edital, o Município fará a liberação do pagamento à empresa 
vencedora. 
 
III - O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias úteis, após o recebimento definitivo do 
objeto licitado, através de Nota de Empenho, mediante emissão de Nota Fiscal/Fatura 
correspondente e com observância do estipulado pelo art. 5° da Lei Federal n° 8.666/93 e 
Decreto 7892/2013. 
 
IV - Não será efetuado qualquer pagamento ao vencedor enquanto houver pendência de 
liquidação da obrigação financeira em virtude de penalidade ou inadimplência contratual. 
 
CLÁUSULA SEXTA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS: 
 
I – Advertência; 
 
II – Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor contratado, devidamente atualizado pelo Índice 
Geral de Preços de Mercado – IGPM/FGV; 
 
III – Suspensão temporária de participação em licitação com o Município de Cristal - RS pelo 
prazo de até 02 (dois) anos; 
 
IV – Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, na 
forma prevista no Inciso IV do art. 87 da Lei 8.666/93, além do encaminhamento ao Ministério 
Público para aplicação das sanções criminais previstas nos artigos 89 a 99 da referida Lei, 
salvo superveniência comprovada de motivo de força maior, desde que aceito pelo Município. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA - DA RESCISÃO CONTRATUAL: 
O presente Contrato poderá ser rescindido nos seguintes casos: 
 
I - por ato unilateral e escrito da Administração, nos casos enumerados nos incisos I a XII e 
XVII do art. 78 da Lei nº 8.666/93; 
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II - Amigável, por acordo entre as partes, mediante autorização escrita e fundamentada da 
autoridade competente, reduzida a termo no processo licitatório, desde que haja conveniência 
da Administração. 
 
CLÁUSULA OITAVA - DAS RESPONSABILIDADES: 
 
I - A Contratada assume como exclusivamente seus, os riscos e as despesas decorrentes do 
fornecimento do objeto licitado. Responsabiliza-se também, pela idoneidade e pelo 
comportamento de seus empregados, prepostos ou subordinados. 
 
II - O Contratante não responderá por quaisquer ônus, direitos ou obrigações vinculados à 
legislação tributária, trabalhista, previdenciária ou securitária, e decorrentes de execução do 
presente contrato, cujo cumprimento e responsabilidade caberão, exclusivamente à 
Contratada. 
 
III - O Contratante não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada 
com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente contrato, bem como por qualquer 
dano causado a terceiros em decorrência de ato da contratada, de seus empregados prepostos 
ou subordinados. 
 
IV - A Contratada deverá providenciar a imediata substituição do bem se este apresentar 
defeito de fabricação ou outras irregularidades apontadas pela administração deste Município 
dentro do período de vigência da garantia; 
 
CLAUSULA NONA – DA GARANTIA: 
 
I - As luminárias e relés deverão possuir termo de garantia. 
II - A garantia deverá ser de 05 (cinco) anos de funcionamento para a luminária e relés, a 
contar da data do recebimento definitivo do objeto, contra qualquer defeito dos componentes, 
controlador, dispositivos, materiais, montagem, instalação ou de fabricação das luminárias e 
relés. 
III - Em caso de devolução das luminárias e relés para reparo ou substituição do item, dentro 
do período de garantia contratual, todas as despesas decorrentes do transporte, substituição 
do item ou reparação do material defeituoso, correrão por conta do fornecedor, bem como as 
despesas para a entrega das luminárias novas ou reparadas, competindo ao fornecedor efetuar 
a substituição em até 05 (cinco) dias após a abertura de chamado pelo Município. 
IV - Em caso de defeito dentro do prazo da garantia contratual, o fornecedor terá o prazo 
estabelecido pelo CDC (Código de Defesa do Consumidor), contados a partir da comunicação, 
por escrito, pelo município para o fornecedor, para sanear o defeito. 
V - As luminárias e relés fornecidas em substituição às defeituosas somente serão aceitas após 
a aprovação dessas novas luminárias e relés pelo município. 
VI - As condições de garantia estipuladas aplicam-se também às luminárias e relés fornecidas 
em substituição às defeituosas. 
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CLÁUSULA DÉCIMA – DAS DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS: 
As despesas decorrentes deste contrato correrão por conta da seguinte dotação orçamentária:  
 
07 – Sec. Municipal de Obras e Trânsito 
07.04 – Serviços de Utilidade Pública 
2065000 – Conservação e Manutenção da Iluminação Pública na Cidade e Interior do Município 
449051 – Obras e Instalações 
1122 – Finisa 2022 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO FORO: 
As partes elegem o Foro da Comarca de Camaquã – RS, para dirimir quaisquer litígios 
oriundos do presente contrato por mais privilegiado que outro possa ser. E, por estarem certos 
e ajustados às partes ratificam o presente instrumento em 03 (três) vias de igual teor e forma, 
na presença de duas testemunhas, para que surta seus jurídicos e legais efeitos. 

 
 

Cristal, 29 de junho de 2022. 
 

 
 
_____________________                                           ______________________ 
Marcelo Luis Krolow                                                 ESB INDUSTRIA  E COMERCIO DE  
Prefeito Municipal                                                          ELETROELETRONICO LTDA.  
CONTRATANTE                                                                        CONTRATADA 

 
 
 
 

______________________ 
Rafael Krolow Corrêa 

Assessor Jurídico 
OAB-RS 68.579 


