
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEPÉ 

RIO GRANDE DO SUL 

www.saosepe.rs.gov.br 
 

Rua Plácido Chiquiti, nº 900 – Cx. Postal: 158 – CEP: 97340-000  1 
Fones: (55) 3233-1088, 3233-1535, 3233-1600, 3233-2281 e 3233-1919  

CONTRATO Nº 60/2022 

 

Órgão: Escritório de Governo 

Ref.: Pregão Eletrônico nº 10/2022 

Processo Administrativo nº 1.190/2022 

Homologado: 21/06/2022 

 

O MUNICÍPIO DE SÃO SEPÉ, pessoa jurídica de direito público, CNPJ nº 

97.229.181/0001-64, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, JOÃO LUIZ 

DOS SANTOS VARGAS, brasileiro, casado, Advogado, portador da RG nº 

3015051976 SJS/RS, CPF nº 176.930.630-72, residente e domiciliado na Rua 

Osvaldo Aranha, nº 1322, Centro, nesta cidade, de ora em diante denominado 

CONTRATANTE e de outro lado a empresa PERFIL SUSTENTABILIDADE 

COMERCIAL ELETRICA LTDA., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ 

sob o nº 15.177.965/0001-21, com sede administrativa na Rua Alfredo Chaves, 

1208, sala 1504, Exposição, na cidade de Caxias do Sul - RS, neste ato 

representado por sua diretora, Eng. FERNANDA SPERB MORAES, inscrita no CPF 

sob n° 024.355.360-97, em conformidade com seu contrato social.  

 
CLÁUSULA PRIMEIRA - O contrato disciplina as atividades de prestação de 

serviços de eficiência energética em iluminação pública para o projeto de 1.800 
pontos, bem como todos os itens e requisitos abrangidos no edital da Chamada 
Pública Procel Reluz.  
   

CLÁUSULA SEGUNDA - A Contratada será responsável pelas seguintes 
atividades:  

I. Elaboração do diagnóstico energético em iluminação pública e projeto 
luminotécnico;    

II. Elaboração do projeto de eficiência energética em iluminação pública 
contemplando todos os itens e requisitos exigidos no edital da Chamada Pública 
Procel Reluz.  

III. Entrega de uma via do projeto à Contratante, juntamente com a ART, 
devidamente assinada por profissional habilitado para a execução dos serviços e 
outros documentos que se fizerem necessários.  

IV. Upload no site do Procel Reluz de todos os documentos que fazem parte 
do projeto;  

V. Acompanhamento de todas as etapas e do cronograma da Chamada 
Pública Procel Reluz informando a Contratante;   

  
CLÁUSULA TERCEIRA - A Contratada não se responsabiliza pela aprovação 

do projeto pela Eletrobras, visto que 4 (quatro) critérios de avaliação dependem do 
município e representam 40% (quarenta por cento) da nota do projeto.  

 
CLÁUSULA QUARTA - A Contratante deverá repassar as seguintes 

informações do projeto à Contratada, com no mínimo, 10 (vinte) dias da data de 
início da prestação dos serviços:  

I. Determinação da quantidade de pontos de iluminação pública, do nome 
das vias, da potência e tecnologia de cada lâmpada (vapor de sódio, vapor de 
mercúrio etc);  
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II. Cadastramento dos pontos de iluminação pública, planta de localização 
com a extensão .dwg ou .kmz, se houver;  

III. Envio dos documentos de comprovação de regularidade fiscal (certidão 
negativa federal, certidão de regularidade do FGTS, certidão negativa de débitos 
trabalhistas e contrato de titularidade do parque de iluminação pública);  

IV. Demais dados que sejam necessários para o cumprimento do objeto 
contratual pela Contratada.  

  
CLÁUSULA QUINTA - Os serviços deverão ser prestados em até 90 

(noventa) dias após a assinatura do contrato.   
  
PARÁGRAFO ÚNICO - O prazo supracitado poderá ser prorrogado para a 

conclusão dos trabalhos, desde que acordado entre as partes.   
   
CLÁUSULA SEXTA - A Contratante pagará à Contratada o valor de R$ 

105.012,00 (centro e cinco mil e doze reais) pelos serviços prestados, em parcela 
única, em até 10 (dez) dias após a finalização dos serviços, mediante a 
apresentação da nota fiscal.   

  
PARÁGRAFO PRIMEIRO - A finalização da prestação dos serviços está 

condicionada à entrega de todos os documentos elaborados pela Contratada à 
Contratante, em momento anterior à abertura da Chamada Publica Procel Reluz, 
mantendo-se vigente a responsabilidade da Contratada até a última etapa do 
cronograma de cadastramento do projeto na plataforma indicada pelo referido edital.  

  
PARÁGRAFO SEGUNDO - No preço ofertado pela Contratada estão inclusos 

todos os custos diretos e indiretos incidentes sobre o objeto, isentando a Contratante 
de qualquer ônus adicional.  

 
PARÁGRAFO TERCEIRO - Caso a Contratante atrase o pagamento da nota 

fiscal/fatura, ensejará a incidência de multa de 2% sobre o valor do débito e juros de 
1% ao mês pro rata die.  

   
CLÁUSULA SÉTIMA - Constituem direitos da Contratada receber o valor 

ajustado na forma e no prazo estipulados e da Contratante receber o objeto deste 
contrato nas condições avençadas.  

 
CLÁUSULA OITAVA - Constituem obrigações da Contratante:  
I.  Efetuar o pagamento ajustado;  
II. Dar à Contratada as condições necessárias para a execução regular do 

contrato.  
  
CLÁUSULA NONA - Constituem obrigações da Contratada:  

I. Entregar o objeto deste contrato de acordo com as especificações, 
quantidades e prazos do edital e do presente contrato;  

II. Dar ciência à Contratante da ocorrência de qualquer fato ou condição que 
possa atrasar ou impedir a realização do serviço objeto deste contrato;  

III. Apresentar  durante  a  execução  do  contrato,  se 
solicitado, documentos que comprovem estar cumprindo a legislação em vigor 
quanto às obrigações assumidas na presente licitação, em especial, encargos 
sociais, trabalhistas, previdenciários, tributários e fiscais;  
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IV. Assumir inteira responsabilidade pelas obrigações fiscais decorrentes da 
execução do presente contrato.  

  
CLÁUSULA DÉCIMA - A Contratada poderá rescindir imediatamente o 

contrato, sem necessidade de qualquer declaração judicial, quando caracterizada a 
inadimplência da Contratante.  

  
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - As partes elegem o Foro da Comarca de 

São Sepé, RS para dirimir eventuais dúvidas que possam surgir, renunciando a 
qualquer outro, por mais privilegiado que possa ser.  

  
 E, por estarem justas e Contratadas, as partes assinam o presente contrato 

em duas vias de igual teor e forma, para que surta os efeitos de suas cláusulas e 
disposições.  
  

Gabinete do Prefeito Municipal, em 27 de junho de 2022. 

 

 

JOÃO LUIZ DOS SANTOS VARGAS 
PREFEITO MUNICIPAL 

CONTRATANTE 

FERNANDA SPERB MORAES 
PERFIL SUSTENTABILIDADE COMERCIAL 

ELETRICA LTDA 
CONTRATADA 

 

TESTEMUNHAS: ________________________  ____________________________ 


