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TERMO DE GONTRATO ADMINISTRATIVO

pRocESSo ADMlNlsrRATtvo DE LtctrAÇÃo tto: 50t2021
MoDALTDADE pREcÃo pneseNctAL Nl 45t2021
TERMO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO No:55/202í

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM, DE UM LADO, O
uuucípto oe sÃo rÉltx DE MTNAS E, DE ourRo LADo, A
EMPRESA INFINIT SOLAR ENERGIA FOTOVOLTAICA LTDA,
PARA OS FINS QUE SE ESPECIFICA NOS TERMOS DO EDITAL
oo pnecÃo No: 4st2021.

O UUtilCíPlO DE SÃO fÉUX DE MINAS, Estado de Minas Gerais, pessoa jurídica de direito
público interno, sediado na Rua Frei lnocêncio, no 236 - centro, inscrita no CNPJ sob o no:

01.61 3.121t0001-71, neste ato representado pelo seu Prefeito, Sr. Marcos Alexandre Gonçalves
Sordine, brasileiro, casado, doravante denominado simplesmente CONTRATANTE, e a empresa

'\- lNFlNtT SOLAR ENERGIA FOTOVOLTAICA LTDA, GNPJ: 22.866.7211000í-1í, estabelecida na

Rua Av Acadêmico Nilo Figueiredo no 2477 - VILA JOANA D'ARC,2013 - sala 05 , na cidade de
Lagoa Santa, Estado de Minas, inscrita no CNPJ sob o n.o 22.866.72110001-11 representada neste
ato por Annie Rafaela Tarantino Martlns, inscrita no CPF sob o no.080.022.306-39 e RG MG
14.407.04O, residente e domiciliado na Rua Babilônia, no.260, Shalimar, cidade de Lagoa Santa
Estado de Minas Gerais, daqui por diante denominada simplesmente CONTRATADA, com base
no Processo de Licitação No: 5012021, Pregão Presencial No 4512021 e de conformidade com a Lei
Federal no 10.520/02, LeiFederal no 8.666 de21.06.93 e posteriores alterações, resolvem firmar o
presente CONTRATO, observadas as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO: lnstalação de sistema de geração de energia solar
fotovoltaica conectados à rede (on-grind) compreendendo a elaboração do projeto executivo, a
aprovação deste junto à concessionária de energia, o fornecimento, montagem, comissionamento e
ativação de todos os equipamentos e materiais, a efetivação do acesso junto à concessionária de
energia, treinamento e suporte técnico, conforme especificações detalhadas no Termo de Referência
e proposta da GONTRATADA.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO PREÇO - O preço total do presente contrato é R$ 1.045.000,00 (um

1-. milhão e quarenta e cinco mil reais) no qualjá estão incluídas todas as despesas especificadas na
proposta da CONTRATADA, conforme proposta em anexo e tabela abaixo:

ITEM DESCRTçÃO DOS PRODUTOS/SERVTçOS UND QTD VALOR UNIT.

1

Usina 01 - Quadra Municioal
,/ Potência instalada do gerador fotovoltaico 71,50 kWp
,/ Area do gerador fotovoltaico (com corredores para
manutenção) 344,50 m2
,/ Quantidade e potência dos modulos 130 modulos 550
watts de potencia
,/ Quantidade e potência dos inversores 01 inversor
central 50 kW de potencia
,/ Mão de obra para instalação + Projeto Elétrico /
Homologação e demais custos envolvidos

Unid 01 279.000,00

2

Usina 02 - Escola Municioa!
,/ Potência instalada do gerador fotovoltaico 105,60
kwp
./ Area do gerador fotovoltaico (com corredores para
manutenção) 508,80 m2./ Quantidade e potência dos módulos 192 modulos 550

Unid 01 410.000,00
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2.1 No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da
execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários,

fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao
cumprimento integral do objeto da contratação.

CLAUSULA TERCEIRA - EXECUçÃO DOS SERVTçOS - Os serviços/fornecimentos deverão ser
\- prestados, rigorosamente, dentro das especificações estabelecidas na proposta vencedora e no

respectivo contrato, implicando a não observância dessa condição na recusa dos mesmos, não se

responsabilizando o Município por qualquer indenização.

3.í O prazo total de execução dos serviços contratados será de 125 (cento e vinte e cinco) dias
corridos, contados a partir da emissão da Ordem de lnício dos Serviços, expedida pela

CONTRATANTE, devendo ser seguido o cronograma abaixo:

3.í.í Desenvolvimento do projeto executivo;
3.í.2 Execução das instalações;
3.í.3 Comissionamento e entrada em operação

3.í.4 Tabela com os prazos previstos para cada etapa:

FL._ f,lo

*dftlüil,-'o
watts de potencia
,/ Quantidade e potência dos inversores 01 inversor
central 75 kW de potencia
,/ Mão de obra para instalação + Projeto Elétrico /
Homoloqação e demais custos envolvidos

Unid 01 187.000,003

Usina 03 - Prefeitura Municioal
,/ Potência instalada do gerador fotovoltaico 49,50 kWp
,/ Area do gerador fotovoltaico (com corredores para
manutenção) 238,50 m'
,/ Quantidade e potência dos módulos 90 módulos 550
watts de potencia
,/ Quantidade e potência dos inversores 01 inversor
central33 kW de potencia
,/ Mão de obra para instalação + Projeto Elétrico /
Homologação e demais custos envolvidos

Unid 01 169.000,004

Usina 04 - UBS Gentro,/ Potência instalada do gerador fotovoltaico 45,10 kWp
,/ Area do gerador fotovoltaico (com corredores para
manutenção) 217,30 m2
,/ Quantidade e potência dos módulos 82 módulos 550
watts de potencia
,/ Quantidade e potência dos inversores 01 inversor
central 33 kW de potencia
./ Mão de obra para instalação + Projeto Elétrico /
HomologaÇão e demais custos envolvidos

R$
í.045.000,00Valor Total

Rua Frei Inocêncio, 236 - centro - Tel.: (33) 32469066 - CEP: 35.275-000 - CNP| : 01.613.121/OOOI'71
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Contratada 20 dias
1

Projeto
Executivo

Desenvolver, com base nas
diretrizes técnicas do Termo de
Referência o projeto executivo
do sistema de geração de
energ ia solar fotovoltaica.

3 dias

(a) Formalização da solicitaçãc
de acesso, com c

encaminhamento de
documentação, dados €

informações pertinentes, ben
como dos estudos realizados.

Contratada/
Acessante

(b) Recebimento da solicitação
de acesso. CEMIG

Contratada/
Acessante

3 dias

2
Solicitação de

acesso

(c) Solução de pendências
relativas às informações
solicitadas na Seção 3.7
do Íulódulo 3 do PRODIST.

Para central geradora classificade
como microgeração distribuída
quando não houver necessidade
de execução de obras de melhoria
ou reforço do sistema de

distribuição, até 15
(quinze)dias após as etapas 1(b)

ou 1(c)
3 deParecer

acesso

(a) Emissão de parecer com a
definição das condições de
acesso.

CEMIG

Quando houver necessidade de
execução de obras de melhoria ou

reforço no sistema de distribuição,
até 30 dias
após a açáo I (b) ou 1(c).

(a) lnstalação de todos os
equipamentos e mais itens
previstos no projeto executivo,
ficando pendente apenas a
conexão com a rede.

Contratada 40 dias após a etapa 3 (a)

Contratada lmediatamente após a etapa 4 (a)

4
lnstalação do
sistema de
geração

(b) Comissionamento do
sistema

Contratada lmediatamente após a etapa 4 (c)(a) Solicitação de vistoria

(b) Realização da vistoria CEMIG Ate 7 dias após a etapa 5 (a)

CEMIG Até 5 dias após a etapa 5 (b)

5
lmplantação
da conexão

(c) Entrega para acessante do
Relatório de Vistoria se houver
pendências.

Contratada 10 dias
(a) Adequação das
condicionantes do Relatório de
Vistoria

6
Aprovação
ponto
conexão

do
de

(b) Aprovação do ponto de
conexáo, adequação do
sistema de medição e início do
sistema de compensação de
energia, librando a
microgeração para sua efetiva
conexão.

CEMIG
Até 7 dias após a etapa 5 (b),
quando não forem encontradas
pendências

Rua Frei Inocêncio, 236 - centro - Tel.: (33) 32469066 - CEPr 35.275-000 - CNPf: 01.673.121/OOO1-71
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3.2 O não cumprimento por parte da concessionária de energia dos prazos constantes na Resolução
Normativa no 482, de 17 de abril de 2012 da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), justificará

a concessão de prorrogações de prazo por parte da CONTRATANTE.

3.3 Os requerimentos de prorrogação de prazo para execução das obras deverão ser encaminhados,
devidamente justificados e acompanhados dos documentos comprobatórios das alegações

apresentadas, ao fiscal do contrato, com antecedência mínima de 15 (quinze) dias do pruzo flnal para

cumprimento da respectiva obrigação.

3.4 A contratada deverá apresentar, até o décimo dia após a emissão de cada Ordem de lnício dos

Serviços:
a) Garantia contratual, nos termos estabelecidos no Termo de Referência;
b) Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) do responsável técnico pela execução do serviço,

onde deverá constar nome, título e número de registro no Conselho Regional de Engenharia e

Agronomia (CREA);

\- c) lndicação da Equipe Técnica;
d; Comprovação de vínculo proÍissional com a Contratada do profissional indicado na alínea "c"

acima.

3.5 As demais condições e prazos de execução do contrato do objeto licitado dar-se à nas condições

estabelecidas no Anexo I - Termo de Referência.

CLAUSULA QUARTA - DO PAGAMENTO - O pagamento será realizado mediante crédito em

conta corrente bancária dentro dos prazos legais após ateste da medição realizada pela

Fiscalização, sendo efetuada a retenção na fonte dos tributos e contribuições elencados na

legislação em vigor, tais como lR, CSLL, COFINS, PIS/PASEP.

4.1 Os pagamentos serão efetuados conforme a conclusão das etapas do cronograma sintético,

conforme descrito na tabela abaixo

4.2 O documento fiscaldeverá discriminar os valores relativos a materiale a mão de obra referentes

aos serviços efetivamente executados, mais os descontos fazendários ou previdenciários cabíveis e

somente será recebido pela fiscalização se estiver em conformidade com a planilha de medição dos

serviços elaborada pela Fiscalização.

4.3 As Notas Fiscais que apresentarem incorreções serão devolvidas à CONTRATADA e o prazo

para o pagamento passará a correr a partir da data da reapresentação do documento, considerado

válido pelo CONTRATANTE.

4.4 Os pagamentos serão efetuados conforme a conclusão das etapas do cronograma, conforme

apresentado na tabela acima, não sendo concedidos adiantamentos nem desdobramentos de

faturas.

Ui

ã
o
r)

Ft. CIJ

Etapa/marco
Percentual
da etapa

Percentual
acumulado

rova executivo pela o 5% 5%

rovação do projeto executivo e do pedido de acesso pela
ria

5o/o 10o/o

rna da montagem 4jYo 50%

Concessionária e rova da montagem
om toee em

20% 70%
15o/o 85%

de dese 15% IOOY'

Total 100%
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4.5 O pagamento fica condicionado à regularidade da CONTRATADA perante a

garantindo a manutenção dos requisites de habilitação previstos no Edital.

4.6 Qualquer irregularidade ou atraso ocorrido na apresentação da fatura ou nota fiscal, ou dos

documentos exigidos como condição para pagamento por parte da CONTRATADA, importará na

interrupção e alteração do prazo de vencimento do pagamento, iniciando novo prazo após a

regularização da situação.

4.7 Nenhum pagamento será efetuado a contratada enquanto pendente de liquidação qualquer

obrigação que lhe for imposta em virtude de penalidades ou inadimplemento, sem que isso gere

direito ao pleito de atualização financeira.

4.8 Quando da ocorrência de eventuais atrasos de pagamentos provocados exclusivamente pela

CONTRATANTE, desde que a CONTRATADA não tenha concorrido de alguma forma para tanto, o

valor devido deverá ser acrescido de atualização monetária entre as datas do vencimento e do

efetivo pagamento, de acordo com a variação "pro-rata" do IPCA, ou outro índice que venha
'a-. substituíJo.

GLAUSULA QUINTA - DO RECEBTMENTO PROVlSÓRrc E DEFINITIVO - Os serviços serão

recebidos provisoriamente, concluída a instalação do sistema solar fotovoltaico (contemplando

comissionamento e entrada em operação), ela será recebida provisoriamente pela Fiscalização,

mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, em até 15 dias, contados da data de

recebimento da comunicação escrita da contratada'

S.í A fiscalização poderá recusar o recebimento provisório dos serviços, caso haja inconformidades

significativas quanto às especificações.

5.2 O recebimento definitivo será efetuado por comissão designada, mediante termo

circunstanciado, assinado pelas partes, após o decurso do prazo de observação, ou vistoria, que será

de pelo menos dois ciclos completos de faturamento do fornecimento de energia eletrica pela

concessionária, contados a partir do início do primeiro ciclo após o recebimento provisório, a fim de

comprovar a adequação do objeto aos termos contratuais, observado o disposto no art. 69 da Lei

8.666/93.

r- 5.3 O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da Contratada

pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato.

CLÁUSULA SEXTA - DA GARANTIA - Os prazos de garantia dos materiais, equipamentos e

serviços serão os seguintes, contados da data de emissão do "Termo de Recebimento Definitivo"

de cada instalação, iem prejuízo dos prazos preconizados nos Códigos Civil e de Defesa do

Consumidor.
l- Módulos fotovoltaicos: NÍvel máximo de degradação da potência de 10% durante o período de

garantia, que deverá ser de, no mínimo, 10 anos'
l!- lnversores: mínimo de 5 anos.
Itl- Cabos expostos ao tempo: mínimo de 5 anos.
lV- Demais componentes eletroeletrônicos: mínimo de 3 anos.
V- lnstalação e serviços de engenharia 12 meses.

0.1 A descrição das características técnicas dos equipamentos relacionados acima está detalhada

no Anexo I - Termo de Referência.

6.2 Os prazos de atendimento da Garantia serão os seguintes:
- Prazo para início do atendimento no localda instalação: 2 dias Úteis.

- Prazos para conclusão do atendimento:

Rua Frei Inocêncio,236 - centro - Tel.: (33)32469066 - CEP: 35.275-000 - CNPf : 07.613.tzl/OOO[-77
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a) Caso a solução do problema implique na substituição de módulos fotovoltaicos,
de 10 dias úteis;
b) Caso a solução do problema implique no conserto ou substituição de inversores, o prazo será
de 20 dias úteis;
c) Caso a solução do problema implique na substituição de cabos expostos ao tempo, o pazo
será de 5 dias úteis;
d) Caso a solução do problema implique na substituição em algum dos demais componentes
eletrônicos do sistema , o ptazo será de 5 dias úteis;
e) Caso a solução do problema esteja relacionada com a instalação do sistema e serviços de
engenharia , o prazo será de 3 dias úteis.

6.í Deverá serfornecido pela CONTRATADA um número telefônico e um endereço eletrônico para

abertura de chamados;

6.2 Após a abertura do chamado, deverá ser enviado um e-mail paru a CONTRATANTE contendo
o número do protocolo, o resumo da descrição, data e hora da abertura do chamado;

6.3 A CONTRATADA, após a realizaçáo dos serviços de manutenção e suporte técnico, deverá
apresentar um Relatório contendo: a identificação do chamado com número de protocolo Único para

cada ocorrência, data e hora de abertura e da conclusão do chamado, Status do atendimento,
identificação do erro/defeito, técnico responsável, e outras informações pertinentes.

CLAUSULA SÉTIMA - CRÉDITO ORçAMENTARIO: As despesas inerentes à execução do objeto
da presente licitação correrão por conta das seguintes dotações:

208083.123651 1 1 1 1 .015.44905 1

F144

CLAUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇOeS - Constituem obrigações das partes:

8.í DA CONTRATANTE - ObrigaÇões constantes no item 24 do Edital

8.2 DA CONTRATADA - Obrigações constantes no item 25 do Edital.

CLAUSULA NONA - DAS SANçÕES - O atraso e a inexecução parcial ou total do contrato
caracterizam descumprimento das obrigações assumidas e permitem a aplicação das seguintes
sanções pelo CONTRATANTE:
| - advertência por escrito;
ll - multa, nos limites constantes no Termo de Referência;
lll - Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com

FONTEDOTAçAO DORÇAMENTARIA NOMENCLATURA

1021.067 .44905100000
82

209084.1030 11111
F1

Secretaria Municipal de Saúde Fundo
Municipal de Saúde - Desenvolvendo o
crescimento do seu povo Construção,
ampliação e reforma de Unidades de Saúde -
Obras e lnstalaçÕes

119

1 0 1

Secretaria Municipal de Educação - Fundo
Nacional de Desenvolvimento do Ensino
Básico - Desenvolvendo o Crescimento do
seu Povo - Construção e Reforma de Prédios
do Ensino lnfantil - Obras e lnstalaçÕes

100202021 .04 1221 1 1 41 .005.44905 1 00000
F 017

Secretaria Municipal de Administração e

Governo - Gestão Participativa, Transparente
e Eficiente Ampliação, Reforma e
ltíodernização do Prédio da Prefeitura - Obras
e lnstalaçóes

Rua Frei Inocêncio,236 - centro - Tel.: (33)32469066 -CÊP:35.275-000 - CNPf : 01.613.121/O0OL-71
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a Administração por prazo não superior a 2 (dois) anos, nos termos do art. 87, lll da Lei
n" 8.666/93.
lV - lmpedimento de licitar e contratar com todos os órgãos do Município pelo prazo de até 5 (cinco)

anos, com base no art. 7o, da Lei no 10.520102.
V - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, nos termos do
art.87,|V, da Lei 8.666/93, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que

seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será
concedida sempre que a CONTRATADA ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após
decorrido o prazo da sanção aplicada com base no art. 87, lll da Lei 8.666/93.

9.1 São consideradas situações caracterizadoras de descumprimento totalou parcial das obrigações
contratuais, além das dispostas no Termo de Referência:
| - Não atendimento às especificações técnicas relativas a bens, serviços ou obra prevista em contrato
ou instrumento equivalente;
ll - Retardamento imotivado de fornecimento de bens, da execução de obra, de serviço ou de suas
parcelas;

\, lll - Paralisação da prestação de serviços, sem justa causa e prévia comunicação à Administração
Pública Municipal;
lV - Prestação de serviços de baixa qualidade;

1.2 A sanção de multa poderá ser aplicada cumulativamente às demais sançÕes previstas nesta
cláusula.

1.3 A multa será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela CONTRATANTE.
1.4 A aplicação das sanções observará o devido processo administrativo, respeitando-se a ampla
defesa e o contraditório de acordo com o disposto art. 86 da Lei 8666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA - DA FISCALIZAçÃO - O acompanhamento e a fiscalização da execução do
contrato consistem na verificação da conformidade da prestação dos serviços e da alocação dos
recursos necessários, de forma a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, devendo ser exercidos
por um ou mais representantes da Contratante, especialmente designados, na forma dos arts. 67 e
73 da Lei no 8.666, de 1993.

10.1 A fiscalização da execução do contrato será exercida pelo Engenheiro do [t/unicípio, Sr. Enéias
-- Antônio Ferreira Pinto, ao qual competirá velar pela perfeita execução do objeto, em

conformidade com o previsto no Termo de Referência, na proposta da CONTRATADA e
neste instrumento.

10.2 Averificação da adequação da prestação do serviço deverá ser realizada com base nos critérios
previstos neste Termo de Referência.

í0.3 O representante da Contratante deverá promover o registro das ocorrências verificadas,
adotando as providências necessárias ao fiel cumprimento das cláusulas contratuais, conforme o
disposto nos §§ 10 e 2a do art. 67 da Lei no 8.666, de 1993.

í0.4 O descumprimento totalou parcial das demais obrigações e responsabilidades assumidas pela
Contratada ensejará a aplicação de sanções administrativas, previstas neste Termo de Referência e
na legislação vigente, podendo culminar em rescisão contratual, conforme disposto nos artigos 77 e
80 da Lei no 8.666, de 1993.

í 0.5 A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada,
inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições
técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na

{,Êo.

Ft. 6 t5

Rua Frei Inocêncio, 236 - centro - Tel.: (33) 32469066 - CEP: 35.275-000 - CNPf : O7.6l3.l2UOOOI-71
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ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Contratante ou de seus
prepostos, de conformidade com o art.70 da Lei no 8.666, de 1993.

10.6 Compete ao fiscal do contrato:
a) Notificar o CONTRATADO de qualquer irregularidade ocorrida na execução dos serviços;

b) Fiscalizar e acompanhar o fornecimento/execuçáo, competindo-lhe ainda, atestar as notas

fiscais/faturas, encaminhando-as para fins de pagamento.

CLAUSULA DÉCIMA PR|MEIRA - DA VIGÊNCIA - O prazo inicial da contratação e de 6 (seis)

meses, podendo ser prorrogado conforme disposições da Lei Federal no 8666/93.

GLAUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA RESCISÃO - De acordo com o art.79 da Lei no. 8.666/93, a
rescisão do Contrato poderá ser:
l- por ato unilateral e escrito da Administração nos casos enumerados nos incisos I a Xll e XVll
do artigo 78 da supracitada Lei;
l!- amigável, por acordo entre as partes, reduzido a termo no processo respectivo, desde que haja

'.v conveniência paa a Administração;
lll- judicial, nos termos da legislação.

í2.1 Na hipótese de a rescisão ser procedida por culpa da CONTRATADA, fica a CONTRATANTE
autorizada a reter de pagamentos eventualmente devidos, até o limite do valor dos prejuízos

comprovados.

12.1 QuandoarescisãoocorrercombasenosincisosXll aXVll doart.TSda Lei no.8.666/93,sem
que haja culpa da CONTRATADA, será esta ressarcida dos prejuízos regularmente comprovados
que houver sofrido.

CLAUSULA DÉCIMA TERCETRA - DAS DISPOSIçÕES rlrulls - A tolerância com qualquer atraso
ou inadimplência por parte da CONTRATADA não importará, de forma alguma, em alteração
contratual.

cLAUSULA DÉCIMA QUARTA- DA PUBLICAçÃO -A CONTRATANTE providenciará a publicação
do extrato do contrato na lmprensa Oficialde Mantena em obediência ao disposto no parágrafo Único
do art. 61 da Lei Federal n.o 8.666/93.v
CLAUSULA DÉCIMA QUINTA - DO FORO -As partes elegem o foro da Comarca de Mantena para
dirimir quaisquer dúvidas ou litígios deconentes deste Contrato.

E por estarem ajustadas, firmam este instrumento em 02 (duas) vias, de igual teor, juntamente com
as testemunhas que também o assinam.
Prefeitura Municipal de São Félix de [Minas - MG, 09 de dezembro de 2021.
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