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CONTRATO Nº 07/2022 
 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 06/2022  
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 06/2022  

 
I – DAS PARTES: 
 
A CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE BANDEIRANTE - SC, com sede na Rua João 
Bataglin, nº. 1116, Centro, no Município de Bandeirante-SC, inscrita no CNPJ sob o n.º 
07.617.161/0001-78, representada por seu Presidente Sr. ADINOR CARVALHO SALLES, brasileiro, 
casado, portador do CPF sob o n° 796.753.369-00, doravante denominado simplesmente 
CONTRATANTE. 
 
 
MASTERSOL ENERGIA SOLAR E AUTOMAÇÃO LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no 
CNPJ sob n. 25.901.374/0001-09, estabelecida na Rua Barão do Triunfo, 452, Centro, São Miguel do 
Oeste/SC, CEP 89.900-000, representada por sócio administrador, ÊNIO LUIZ FANDARUFF, 
brasileiro, divorciado, empresário, CPF n. 461.136.819-04, doravante denominada simplesmente de 
CONTRATADA, no uso de suas atribuições legais, pactuam o presente termo. 
 
As partes acima identificadas pactuam o presente contrato, regido pela Lei Federal nº 8.666/93, e suas 
diversas alterações legais, em especial baseados no artigo 24, Inciso II, que passa a fazer parte 
integrante do presente contrato, bem como as seguintes avenças: 
 
II – DO OBJETO: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – O presente contrato tem como objeto a contratação de empresa 
especializada para fornecimento de Sistema de Microgeração de Energia Solar Fotovoltaica, 
compreendendo equipamento, materiais, instalação, além de elaborar o Projeto Executivo, Caderno de 
Especificações e Encargos, a aprovação deste junto à concessionária de energia, o fornecimento de 
todos os equipamentos e materiais no local da instalação, a instalação, a efetivação do acesso junto à 
concessionária de energia, comissionamento e aferição de performance. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA – O objeto do presente contrato é o fornecimento de um "Gerador Fotovoltaico 
de Tamanho 3.885kWp”, composto pelos seguintes itens:   
 
ITEM DESCRIÇÃO 
1 Dimensionamento, projeto e instalação, com acompanhamento da equipe técnica, ART, ou TRT 

e acesso à concessionária 
2 7 painéis marca SUNOVA – 555w monocristalino ou equivalente com certificado A do inmetro 
3 1 inversor DEYE – 5kw ou equivalente monofásico 
4 Instalações auxiliares Ex. Stringebox, proteção Corrente Contínua e Corrente Alternada (DPS 

antes e depois do inversor para maior segurança do gerador) 
5 Estrutura de fixação de excelente qualidade – fibrocimento – base madeira 
6 Cabos solar de primeira linha Reisolar ou equivalente 
7 Aterramento necessário p/ suportar o gerador com hastes de cobre dupla camada, ligas c/ cabo 

cobre 
8 Monitoramento e Acompanhamento do Sistema de Geração pelos técnicos da MASTERSOL 

com emissão de relatórios de desempenho do gerador (se com sinal de internet de boa 



 
 

qualidade). 
 
 
 
CLÁUSULA TERCEIRA – Inclui-se no objeto o fornecimento de serviços relacionados à 
instalação, projeto de engenharia elétrica, homologação e conexão à rede da concessionária 
de energia, específicas para o gerador solar fotovoltaico para atender as Unidades Consumidoras: 
30751752, com média de consumo de energia anual total de 4.368kWh/ano ou 364kWh/mês.  
 
III – DO PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 
 
CLÁUSULA QUARTA – O CONTRATANTE se compromete no pagamento do valor total de R$ 
16.600,00 (Dezesseis mil e seiscentos reais), através de depósito  bancário após o termino da 
instalação e aprovação pela concessionaria de energia. 
 
IV – DO PRAZO DE ENTREGA E INSTALAÇÃO: 
   
CLÁUSULA QUINTA – A CONTRATADA se compromete a entregar os itens citados na Cláusula 
Segunda no prazo de até 30 (trinta) dias após a assinatura do contrato. 
 
CLÁUSULA SEXTA – A CONTRATADA estima à entrega do gerador fotovoltaico ao CONTRATANTE, 
instalado e funcionando, num prazo de até 30 (trinta) dias. Poderá o referido prazo ser prorrogado, 
justificadamente, diante de casos fortuitos, mediante anuência da CONTRATANTE. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA – A partir da assinatura deste contrato a CONTRATADA deverá iniciar o 
planejamento, aquisição de materiais e execução da obra. Neste prazo não está inclusa a ligação pela 
concessionária e este prazo poderá ser prorrogado, na mesma proporção, conforme condições 
climáticas e/ou adequações necessárias por parte do cliente, mediante anuência da CONTRATANTE. 
 
 
Parágrafo primeiro: O CONTRATANTE se compromete a permitir o acesso necessário aos trabalhos 
de instalação e, ao final, a receber a obra, mediante assinatura de instrumento próprio, bem como as 
orientações técnicas repassadas e de sua responsabilidade quanto ao uso correto do objeto adquirido. 
 
V – DAS CONDIÇÕES DE GARANTIA DO EQUIPAMENTO: 
 
CLÁUSULA OITAVA – O painel fotovoltaico conta com a garantia de 15 (quinze) anos contra defeitos 
de fabricação e de 25 (vinte e cinco) anos de rendimento de no mínimo 80% (oitenta por cento) de sua 
potência nominal. O Inversor possui garantia de 05 (cinco) anos. O termo de garantia do inversor 
deverá ser enviado junto ao próprio equipamento. As garantias dos componentes do gerador são os da 
fábrica/fornecedora.  
 
Parágrafo Primeiro – A CONTRATADA dá Garantia quanto à instalação durante 12 (doze) meses, 
contados da entrega da obra.  
 
Parágrafo Segundo – A CONTRATADA deixará instalado o monitoramento sem custo para a 
CONTRATANTE, caso haja troca de roteador, senha e outros, do monitoramento do sistema, havendo 



 
 

necessidade de ir a campo exclusivamente para restaurar a conexão, será cobrado o deslocamento do 
técnico e a mão de obra respectiva. 
  
Parágrafo Terceiro: As garantias citadas no caput desta cláusula asseguram para o CONTRATANTE o 
bom funcionamento dos equipamentos. A produção de energia do gerador fotovoltaico depende de 
fatores climáticos. Por este motivo, este contrato não contempla nenhuma garantia de produção de 
energia para o cliente. 
 
 
VI – DO INADIMPLEMENTO E PENALIDADES CONTRATUAIS: 
 
CLÁUSULA NONA – O não pagamento de qualquer parcela nas datas previstas, sem necessidade de 
interpelação prévia, constitui em mora o devedor e acarreta a aplicação de correção monetária pelo 
INPC, juros de 1% (um por cento) ao mês e multa de 2% (dois por cento) sobre o total devido,  
 
Parágrafo Primeiro – A eventual tolerância da CONTRATADA aceitando o pagamento em atraso, 
integral ou parcial, ou aceito sem encargos, a qualquer título, fora do prazo do respectivo vencimento, 
não importará em novação do débito ou precedente, constituindo-se em mera liberalidade. 
 
Parágrafo Segundo – A CONTRATADA poderá recusar o recebimento de qualquer parcela ou 
prestação cujo pagamento não ocorra no vencimento, se não estiverem incluídos a correção, os juros e 
a multa aqui ajustados. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA  - A CONTRATADA ficará sujeita às sanções administrativas previstas na Lei n.º 
8.666/93 e suas alterações, conforme a gravidade do caso, assegurado o direito a ampla defesa, sem 
prejuízo do ressarcimento dos danos ou prejuízos porventura causados à Administração e das cabíveis 
cominações legais. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - Na hipótese de atraso na apresentação dos documentos legalmente 
e contratualmente exigíveis como condição obrigatória para o início da execução dos serviços, a 
contratada ficará sujeita a aplicação de multa moratória de 0,02% (dois centésimos por cento) do valor 
global do contrato por dia de atraso na apresentação da totalidade dos documentos exigidos.  
 
Parágrafo Único: O atraso por período superior a 30 (trinta) dias poderá ensejar a inexecução do 
Objeto.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - Na hipótese de atraso no cumprimento dos prazos da obra, a 
contratada ficará sujeita a aplicação de multa moratória de 2% (dois por cento) do valor não executado 
do respectivo cronograma. 
Parágrafo Único: O atraso por período superior a 30 (trinta) dias poderá caracterizar a inexecução 
parcial do objeto. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - Na hipótese de atraso na entrega final da obra, a contratada ficará 
sujeita a aplicação de multa moratória de 0,05% (cinco centésimos por cento) do valor global do 
contrato, incidente sobre o número de dias em atraso, até a data de recebimento provisório da obra 
pelo contratante, limitada a 6% (seis por cento) do valor global do contrato.  
Parágrafo Único: O atraso por período superior a 60 (sessenta) dias poderá caracterizar a inexecução 
parcial do objeto.  



 
 

 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - No caso de atraso na execução de serviços que não inviabilizaram o 
recebimento provisório da obra pelo contratante, a contratada ficará sujeita a aplicação de multa 
moratória de 1% (um por cento) do valor do respectivo serviço, incidente sobre o número de dias em 
atraso, desde a data de recebimento provisório da obra pelo contratante até a data de recebimento 
definitivo da obra, limitada a 20% (vinte por cento) do valor do serviço em atraso.  
 
Parágrafo Único: O atraso por período superior a 30 (trinta) dias poderá caracterizar a inexecução 
parcial do objeto. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - Na hipótese de inexecução parcial do objeto, a contratada ficará 
sujeita à aplicação de multa compensatória de 20% (vinte por cento), incidente sobre o valor total dos 
itens não executados.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - Na hipótese de inexecução total do objeto, a contratada ficará sujeita à 
aplicação de multa compensatória de 20% (vinte por cento), incidente sobre o valor total do contrato.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - Quando constatados vícios na execução de serviços já pagos, a 
contratada deverá providenciar o respectivo reparo no prazo conferido pela fiscalização, sob pena de 
ressarcimento do valor correspondente aos reparos efetuados pelo contratante, acrescido da multa 
compensatória de 10% (dez por cento) sobre tal valor.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - Na hipótese de execução de serviço ou material em desacordo com o 
contrato (inclusive especificações e projetos), a contratada ficará sujeita à aplicação de multa 
compensatória de 10% (dez por cento), incidente sobre o valor total do serviço e/ou material, cuja 
correção não fora providenciada pela contratada no prazo estabelecido pela Fiscalização.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA NOVA - O descumprimento total ou parcial de obrigações e encargos sociais e 
trabalhistas caracterizará falta grave, podendo ensejar a inexecução do objeto e a aplicação da multa 
correspondente. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA - Sem prejuízo da aplicação das multas previstas nos itens anteriores, a 
contratada ficará sujeita, ainda, à possibilidade da aplicação das demais sanções previstas no artigo 87 
da Lei nº 8.666/1993, nos seguintes termos: I - Advertência; I - Suspensão temporária de participação 
em licitação e impedimento de contratar com Administração por até 2 anos; III - Declaração de 
inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA - A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á 
em processo administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa, observando-se o 
procedimento previsto na Lei nº 8.666/93 e subsidiariamente nas suas leis correlatas. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA - As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo 
ser aplicadas isoladas ou cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis. 
 
VII - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA – A Contratada fica obrigada a:  



 
 

a) cumprir rigorosamente tudo o que dispõe o contrato, de modo a cumprir os prazos e preços previstos 
na sua proposta de preços;  
b) aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem 
necessárias, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado;  
c) não transferir, no todo ou em parte, o objeto do presente contrato, sem prévia anuência da 
contratante. 
d) manter durante a execução do contrato todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no 
contrato;  
e) responder pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua 
culpa ou dolo, durante a execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a 
fiscalização ou o acompanhamento pela CONTRATANTE;  
f) aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem 
necessários, nos termos do artigo 65 da Lei n.º 8.666/93;  
g) não veicular publicidade acerca do contrato, salvo se houver prévia autorização da CONTRATANTE; 
h) demais obrigações legalmente previstas. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA QUARTA - À CONTRATADA caberá assumir a responsabilidade por todos os 
encargos previdenciários e obrigações sociais previstos na legislação social e trabalhista em vigor, 
obrigando-se a saldá-los na época própria, vez que seus empregados não manterão nenhum vínculo 
empregatício com o CONTRATANTE.  
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA - Deverá a CONTRATADA assumir a responsabilidade por todas as 
providências e obrigações estabelecidas na legislação específica de acidentes de trabalho, quando, em 
ocorrência da espécie, forem vítimas os seus empregados durante a execução do contrato ou em 
conexão com ele, ainda que acontecido em dependência da Câmara Municipal de Vereadores de 
Bandeirante.  
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA - Todos os encargos de uma possível demanda trabalhista, civil ou 
penal, relacionadas à execução do contrato, originariamente ou vinculada por prevenção, conexão ou 
contingência são de responsabilidade da CONTRATADA.  
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SÉTIMA - A inadimplência da CONTRATADA, com referência aos encargos 
elencados acima, não transfere a responsabilidade por seu pagamento à Administração do 
CONTRATANTE, nem poderá onerar o objeto deste contrato, razão pela qual a CONTRATADA 
renuncia expressamente a qualquer vínculo de solidariedade, ativa ou passiva, com o CONTRATANTE. 
 
VIII - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA OITAVA – O contratante compromete-se a:  
a) efetuar o pagamento, de acordo com o preço e condições estipulados neste contrato; 
b) promover, através de seu representante (gestor do contrato), o acompanhamento e a fiscalização do 
contrato, sob os aspectos quantitativo e qualitativo, anotando, em registro próprio, as falhas detectadas 
e comunicando à Contratada as ocorrências de quaisquer fatos que, a seu critério, exijam medidas 
corretivas por parte da mesma;  
c) notificar, por escrito, a Contratada sobre toda e qualquer irregularidade constatada na execução do 
contrato;  



 
 

d) comunicar, no ato da liquidação da despesa, através da Seção de Contabilidade, aos órgãos 
incumbidos da arrecadação e fiscalização de tributos da União, Estado ou Município, as características 
e os valores pagos à Contratada, segundo o disposto no artigo 63 da Lei n.º 4.320/64;  
e) comunicar à empresa vencedora toda e qualquer ocorrência relacionada com a contratação do 
objeto licitado;  
f) rejeitar, no todo ou em parte, o material que a empresa apresentar fora das especificações do edital e 
da proposta;  
g) demais obrigações previstas em lei. 
 
IX - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA NONA – As despesas decorrentes da execução do objeto correrão à conta de 
recursos do orçamento do Poder Legislativo Municipal de Bandeirante/SC para o Exercício Financeiro 
de 2022: 
 
ÓRGÃO: 10 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES 
UNIDADE: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES 
PROJETO/ATIVIDADE: 1.021 EQUIPAR OS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES 
Despesa Recurso Complemento elemento Valor 
1 1001 – Aplicações 

diretas 
4.4.90.52.99.00.00.00 - 
Outros Equipamentos e 
Material Permanente 

R$ 16.600,00 

 
X – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS: 
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA – As notas fiscais do gerador, dos materiais, do projeto e serviços de 
instalação deverão ser emitidas pela CONTRATADA diretamente ao CONTRATANTE, sendo que as 
notas fiscais só serão emitidas após o fechamento total da obra e contabilização.  
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA PRIMEIRA – Este contrato representa a vontade final das partes, 
prevalecendo em relação a toda e qualquer tratativa, ajuste ou documento anterior (propostas, tabelas 
de venda etc.) que esteja em desacordo com as disposições ora firmadas. 
 
XI – DA LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS: 
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA SEGUNDA – As partes declaram conhecer e se comprometem ao 
cumprimento da legislação vigente, em especial o que diz respeito à Lei Federal nº 13.709/2018 (Lei 
Geral de Proteção de Dados – LGPD), que trata da proteção dos dados das pessoas naturais. 
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA TERCEIRA– A CONTRATADA fica autorizada a realizar o tratamento dos 
dados pessoais do CONTRATANTE para fins de execução/cumprimento integral do objeto e obrigações 
do presente contrato, bem como para esclarecimentos de dúvidas sobre o contrato e envio do 
respectivo conteúdo informativo. 
 
XII - CLÁUSULA TRIGÉSIMA QUARTA - DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO - O presente contrato 
tem como seu fiscal Lucas Silvestre (Secretário do Legislativo), cabendo-lhe a obrigação de solicitar, 
conferir, receber e controlar o objeto, em conformidade com a quantidade e saldo para pagamento, das 
suas respectivas pastas. 



 
 

 
Paragrafo Primeiro. A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui, nem reduz a responsabilidade 
do contratado, até mesmo perante terceiro, por qualquer irregularidade, e, na ocorrência desta, não 
implica corresponsabilidade do contratante ou de seus agentes e prepostos (Art. 70 da Lei 8.666/93, e 
suas alterações posteriores). 
 
XIII - DO FORO 
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA QUARTA - Fica eleito o Foro da Cidade e Comarca de São Miguel do Oeste 
(SC), para dirimir as questões resultantes deste Contrato, renunciando as partes a qualquer outro, por 
mais privilegiado que seja. 
 
 
Bandeirante, (SC), 25 de novembro de 2022. 
 
 
_______________________________                                        _______________________________ 
ADINOR CARVALHO SALLES                                                         ÊNIO LUIZ FANDARUFF 
CÂMARA DE VEREADORES DE BANDEIRANTE                 MASTERSOL ENERGIA SOLAR E   
      CONTRATANTE                                                                         AUTOMAÇÃO LTDA.   
                                                                                                                CONTRATADA 
 
 
TESTEMUNHAS: 
 
______________________________                    ________________________________ 
Nome:                              Nome:  
CPF n.º                           CPF n.º  
 
 
 
DECLARO que sou Gestor/Fiscal  do presente Contrato, 
 recebi uma cópia e estou incumbido de fiscalizar e gerir o 
 cumprimento deste Contrato. 
 
 
LUCAS SILVESTRE 
CPF: 098.316.799-03 

Após análise do conteúdo do presente, 
verificou-se que este cumpre os requisitos 
exigidos pela Lei Federal nº 8.666/93 e suas 
alterações posteriores, opinando assim, pela 
sua assinatura. 
 
 
JEAN CARLOS CARLESSO 
Assessor Jurídico 
OAB/SC 33732 

ADINOR CARVALHO 
SALLES:79675336900

Assinado de forma digital por ADINOR CARVALHO 
SALLES:79675336900 
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC SOLUTI Multipla v5, 
ou=83829820000118, ou=Presencial, ou=Certificado 
PF A1, cn=ADINOR CARVALHO SALLES:79675336900 
Dados: 2022.11.25 15:12:46 -03'00'


		2022-11-25T15:16:13-0300




