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CONTRATO Nº 006/2022-CL 
 

 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE 
ENGENHARIA PARA ELABORAÇÃO DE 
PROJETO EXECUTIVO PARA USINA DE 
MICROGERAÇÃO SOLAR 
FOTOVOLTAICA QUE ENTRE SI 
CELEBRAM A CÂMARA DE 
VEREADORES DE BAGÉ E A EMPRESA 
SISTEMA ENGENHIA LTDA. 
 

O Município de Bagé, por intermédio da Câmara Municipal de Vereadores de Bagé, 
com sede na Avenida Sete de Setembro, nº 812, Centro, Bagé, RS, inscrita no CNPJ 
sob o nº 09.213.402/0001-49, neste ato representada pelo Presidente, Vereador Mario 
Augusto Lara Dias, inscrito sob o CPF: 019.453.170-86 e CI: 1104795842 expedida 
pelo SJS/II RS, residente e domiciliado na Rua Zeferino Gomes, nº 250, bairro Castro 
Alves – Bagé/RS, doravante denominada CONTRATANTE, e a empresa SISTEMA 
ENGENHARIA LTDA., inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº 89.118.772/0001-36, 
sediado(a) na rua Bento Gonçalves, 285, sala 601 em Bagé-RS, doravante designada 
CONTRATADA, neste ato representada pelo Engenheiro Civil e Eletricista Emilio 
Mansur, portador da Carteira de Identidade nº 1010673273, e CPF nº 302.265.110-49, 
tendo em vista o que consta no Processo nº  e em observância às disposições da Lei 
nº 8.666, de 21 de junho de 1993, da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e na Lei nº 
8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor, resolvem celebrar o presente 
Termo de Contrato, decorrente da Dispensa de Licitação nº 001/2022, mediante as 
cláusulas e condições a seguir enunciadas. 

As partes acima qualificadas e abaixo assinadas, de conformidade com o 
disposto nas Leis 10.520 de 17/07/2002, 8.666/93 de 21/06/93 e na legislação 
subseqüente, tem justo e contratada o seguinte: 
 
OBJETO DO CONTRATO: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – contratação de elaboração do projeto executivo para Usina 
de Microgeração Solar Fotovoltaica (GD), a aprovação deste junto à concessionária de 
energia elétrica local, projetos “as built” e acompanhamento da execução  
(fiscalização), e suporte técnico à licitação e à fiscalização durante a execução de obra 
por empresa posteriormente contratada para esse fim,  para o imóvel próprio da 
Câmara de Vereadores de Bagé/RS, Av, Sete de Setembro nº 812  e outras unidades 
previamente cadastradas,conforme condições, quantidades e exigências 
estabelecidas neste  Instrumento. 
 
1 - Proposta de Solicitação de Acesso;  
2 - ART do Responsável Técnico;  
3 – Diagrama unifilar contemplando, geração, inversor, cargas, proteção e medição;  
4 - Diagrama de blocos contemplando geração, inversor, cargas, proteção e medição; 
5 - Memorial Técnico Descritivo;  
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6 - Projeto Elétrico contendo:  
6.1 - Planta de situação/localização;  
6.2 - Diagrama funcional;  
6.3 - Arranjos físicos ou lay-out, detalhes de montagem;  
6.4 - Manual com folha de dados do gerador e manual com folha de dados do inversor;  
7 - Certificados de conformidade do inversor;  
8 -  Dados de registro;   
9 – Procuração; 
10 – Acompanhamento da execução (fiscalização) e suporte técnico à licitação e 
acompanhamentos dos Projetos Durante a execução do projeto, por empresa 
contratada para esse fim, o responsável técnico pelo projeto deverá comprometer-se a 
realizar esclarecimentos e ajustes que se façam necessários, desde que notoriamente 
se apresentem como falha de projeto (erros ou informações incompletas); A aprovação 
do Projeto não eximirá os autores do(s) Projeto(s) das responsabilidades 
estabelecidas pelas normas, regulamentos e legislação pertinentes às atividades 
profissionais. 
 
 
DO VALOR: 
CLÁUSULA SEGUNDA - O valor referentes aos serviços de alencados acima o valor 
de R$ 13.990,00 (treze mil, novecentos e noventa reais), sendo R$ 12.000,00 (doze 
mil reais) referente aos itens 1 à 9 e R$ 1.990,00 referente ao item 10 do objeto deste 
instrumento, importâncias que inclui as despesas relativas a tributos federais, 
estaduais e municipais por ventura incidentes sobre a atividade contratada, 
emolumentos, encargos sociais, trabalhistas e previdenciários, bem como todos os 
ônus diretos e indiretos, inclusive referentes ao Benefício de Despesas Indiretas 
(BDI).. 
 
DO PAGAMENTO 
CLÁUSULA TERCEIRA – O pagamento de R$ 12.000,00 referente a elaboração do 
projeto executivo será após aprovação do projeto junto à concessionária de energia 
elétrica local e o pagamento de R$ 1.990,00 após o recebimento definitivo por esta 
Câmara de Vereadores de Bagé da Usina de Microgeração Solar Fotovoltaica em 
funcionamento. 
. 
DA VIGÊNCIA  
CLÁUSULA QUARTA -   A presente dispensa de licitação terá início a partir do dia 18 
de julho de 2022, e término no dia 17 de julho de 2023, podendo ser prorrogada por 
iguais períodos até o limite de 60 (sessenta) meses, desde que o valor  de sua 
totalidade 60 (sessenta) meses não ultrapasse o valor dispensável.  
 
DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO  
CLÁUSULA QUINTA - Para cumprir com as despesas relativas ao presente Contrato 
será disponibilizada a seguinte dotação orçamentária da CONTRATANTE: 
3.3.9.0.39.00.00.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 
 
DA OBRIGATORIEDADE DE HABILITAÇÃO 
CLÁUSULA SEXTA - A CONTRATADA obriga-se a manter, durante a execução do 
contrato, compatívelmente com as obrigações ora assumidas, todas as condições de 
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habilitação e qualificação comprovadas apresentadas na presente dispensa de  
licitação. 
 
DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL 
CLÁUSULA SÉTIMA -  A dispensa de Licitação, foi feita com base no inciso II do artigo 
24, alínea “a” e artigo 24 inciso X, da Lei  N° 8.666/93, com todas as suas alterações 
posteriores e demais legislações específicas e pertinentes à matéria e deverá ser  
observado as normas da Lei Federal n° 8.666/93, para firmar o presente contrato. 
 
DAS PENALIDADES 
CLÁUSULA OITAVA - DA INEXECUÇÃO CONTRATUAL E SUAS CONSEQÜÊNCIAS 
8.1 - De acordo com o estabelecido no artigo 77 da Lei nº  8.666/93, a inexecução total 
ou parcial do contrato enseja sua rescisão, constituindo, também, motivo para o 
rompimento do ajuste, aqueles previstos no art. 78 incisos I a XVII, sem prejuízo da 
aplicação das sanções cabíveis.  
 
8.2- A rescisão, com as conseqüências contratuais, será regida pelos ats. 77 a 80 da 
Lei 8.666/93. Nos casos de rescisão, previstos nos incisos I a XI do artigo 78 da Lei n. 
8.666/93, sujeita-se a Contratada ao pagamento de multa de até 10% (dez por cento) 
sobre o valor faturado e liquidado do Contrato, .  
 
8.3 - Nas hipóteses de inexecução total ou parcial do contrato a Administração poderá, 
garantida a prévia defesa, aplicar ao contratado as seguintes sanções:  
a) advertência;  
b) multa, de 10% (dez por cento) sobre o valor faturado e liquidado do Contrato, 
recolhida no prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos, contados da comunicação 
oficial;  
c) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com 
a Administração, por prazo não superior a 06 (seis) meses;  
d) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública 
nos termos do inciso IV do art. 87 da Lei 8.666/93.  
 
8.4 - Na hipótese de atraso no cumprimento de quaisquer obrigações assumidas pela 
Contratada, ser-lhe-á aplicada multa de 0,3% (zero vírgula três por cento) ao dia, por 
ocorrência, até o máximo de 10% (dez por cento) sobre o valor faturado e liquidado do 
contrato, recolhida no prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos, uma vez 
comunicada oficialmente.  
 
8.5 - Nos casos de rescisão, previstos nos incisos I a XI do artigo 78 da Lei n. 
8.666/93, sujeita-se a Contratada ao pagamento de multa de até 10% (dez por cento) 
sobre o valor faturado e liquidado do Contrato 
 
CLÁUSULA NONA. -  Caso o CONTRATANTE  torne-se inadimplente, será aplicada a 
ele uma multa de 10% (dez por cento) sobre o valor faturado e liquidado do contrato. 
 
 
DO FORO 
CLÁUSULA DÉCIMA. - O Foro da Comarca de Bagé-RS é o competente para dirimir 
quaisquer dúvidas oriundas deste Contrato, em virtude de privilégio legal que detém a 
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CONTRATANTE, bem como por opção das partes, com expressa renúncia de 
qualquer outro, por mais privilegiado que seja ou venha a ser. 
E, para firmeza e prova de acordado, é lavrado o presente Contrato, o qual, depois de 
lido e achado conforme, é assinado em 03 (três) vias de igual teor e forma, pelas 
partes contratantes e pelas testemunhas abaixo firmadas.   
  
                                                

                                  Bagé, 29 de julho de 2022. 
 
MARIO AUGUSTO LARA DIAS 
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES 
 
 
 

EMÍLIO ROBERTO SALIM MANSUR 
 CPF: 302.265.110-49 

SISTEMA ENGENHARIA LTDA. 
CNPJ: 89.118.772/0001-36 

 
 
 
TESTEMUNHAS: 
 
1.  ____________________________________ 
CPF:  
 
 
2. _____________________________________ 
CPF:  
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CONTRATO Nº 006/2022-CL 
 

 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE 
ENGENHARIA PARA ELABORAÇÃO DE 
PROJETO EXECUTIVO PARA USINA DE 
MICROGERAÇÃO SOLAR 
FOTOVOLTAICA QUE ENTRE SI 
CELEBRAM A CÂMARA DE 
VEREADORES DE BAGÉ E A EMPRESA 
SISTEMA ENGENHIA LTDA. 
 

O Município de Bagé, por intermédio da Câmara Municipal de Vereadores de Bagé, 
com sede na Avenida Sete de Setembro, nº 812, Centro, Bagé, RS, inscrita no CNPJ 
sob o nº 09.213.402/0001-49, neste ato representada pelo Presidente, Vereador Mario 
Augusto Lara Dias, inscrito sob o CPF: 019.453.170-86 e CI: 1104795842 expedida 
pelo SJS/II RS, residente e domiciliado na Rua Zeferino Gomes, nº 250, bairro Castro 
Alves – Bagé/RS, doravante denominada CONTRATANTE, e a empresa SISTEMA 
ENGENHARIA LTDA., inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº 89.118.772/0001-36, 
sediado(a) na rua Bento Gonçalves, 285, sala 601 em Bagé-RS, doravante designada 
CONTRATADA, neste ato representada pelo Engenheiro Civil e Eletricista Emilio 
Mansur, portador da Carteira de Identidade nº 1010673273, e CPF nº 302.265.110-49, 
tendo em vista o que consta no Processo nº  e em observância às disposições da Lei 
nº 8.666, de 21 de junho de 1993, da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e na Lei nº 
8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor, resolvem celebrar o presente 
Termo de Contrato, decorrente da Dispensa de Licitação nº 001/2022, mediante as 
cláusulas e condições a seguir enunciadas. 

As partes acima qualificadas e abaixo assinadas, de conformidade com o 
disposto nas Leis 10.520 de 17/07/2002, 8.666/93 de 21/06/93 e na legislação 
subseqüente, tem justo e contratada o seguinte: 
 
OBJETO DO CONTRATO: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – contratação de elaboração do projeto executivo para Usina 
de Microgeração Solar Fotovoltaica (GD), a aprovação deste junto à concessionária de 
energia elétrica local, projetos “as built” e acompanhamento da execução  
(fiscalização), e suporte técnico à licitação e à fiscalização durante a execução de obra 
por empresa posteriormente contratada para esse fim,  para o imóvel próprio da 
Câmara de Vereadores de Bagé/RS, Av, Sete de Setembro nº 812  e outras unidades 
previamente cadastradas,conforme condições, quantidades e exigências 
estabelecidas neste  Instrumento. 
 
1 - Proposta de Solicitação de Acesso;  
2 - ART do Responsável Técnico;  
3 – Diagrama unifilar contemplando, geração, inversor, cargas, proteção e medição;  
4 - Diagrama de blocos contemplando geração, inversor, cargas, proteção e medição; 
5 - Memorial Técnico Descritivo;  
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6 - Projeto Elétrico contendo:  
6.1 - Planta de situação/localização;  
6.2 - Diagrama funcional;  
6.3 - Arranjos físicos ou lay-out, detalhes de montagem;  
6.4 - Manual com folha de dados do gerador e manual com folha de dados do inversor;  
7 - Certificados de conformidade do inversor;  
8 -  Dados de registro;   
9 – Procuração; 
10 – Acompanhamento da execução (fiscalização) e suporte técnico à licitação e 
acompanhamentos dos Projetos Durante a execução do projeto, por empresa 
contratada para esse fim, o responsável técnico pelo projeto deverá comprometer-se a 
realizar esclarecimentos e ajustes que se façam necessários, desde que notoriamente 
se apresentem como falha de projeto (erros ou informações incompletas); A aprovação 
do Projeto não eximirá os autores do(s) Projeto(s) das responsabilidades 
estabelecidas pelas normas, regulamentos e legislação pertinentes às atividades 
profissionais. 
 
 
DO VALOR: 
CLÁUSULA SEGUNDA - O valor referentes aos serviços de alencados acima o valor 
de R$ 13.990,00 (treze mil, novecentos e noventa reais), sendo R$ 12.000,00 (doze 
mil reais) referente aos itens 1 à 9 e R$ 1.990,00 referente ao item 10 do objeto deste 
instrumento, importâncias que inclui as despesas relativas a tributos federais, 
estaduais e municipais por ventura incidentes sobre a atividade contratada, 
emolumentos, encargos sociais, trabalhistas e previdenciários, bem como todos os 
ônus diretos e indiretos, inclusive referentes ao Benefício de Despesas Indiretas 
(BDI).. 
 
DO PAGAMENTO 
CLÁUSULA TERCEIRA – O pagamento de R$ 12.000,00 referente a elaboração do 
projeto executivo será após aprovação do projeto junto à concessionária de energia 
elétrica local e o pagamento de R$ 1.990,00 após o recebimento definitivo por esta 
Câmara de Vereadores de Bagé da Usina de Microgeração Solar Fotovoltaica em 
funcionamento. 
. 
DA VIGÊNCIA  
CLÁUSULA QUARTA -   A presente dispensa de licitação terá início a partir do dia 18 
de julho de 2022, e término no dia 17 de julho de 2023, podendo ser prorrogada por 
iguais períodos até o limite de 60 (sessenta) meses, desde que o valor  de sua 
totalidade 60 (sessenta) meses não ultrapasse o valor dispensável.  
 
DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO  
CLÁUSULA QUINTA - Para cumprir com as despesas relativas ao presente Contrato 
será disponibilizada a seguinte dotação orçamentária da CONTRATANTE: 
3.3.9.0.39.00.00.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 
 
DA OBRIGATORIEDADE DE HABILITAÇÃO 
CLÁUSULA SEXTA - A CONTRATADA obriga-se a manter, durante a execução do 
contrato, compatívelmente com as obrigações ora assumidas, todas as condições de 
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habilitação e qualificação comprovadas apresentadas na presente dispensa de  
licitação. 
 
DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL 
CLÁUSULA SÉTIMA -  A dispensa de Licitação, foi feita com base no inciso II do artigo 
24, alínea “a” e artigo 24 inciso X, da Lei  N° 8.666/93, com todas as suas alterações 
posteriores e demais legislações específicas e pertinentes à matéria e deverá ser  
observado as normas da Lei Federal n° 8.666/93, para firmar o presente contrato. 
 
DAS PENALIDADES 
CLÁUSULA OITAVA - DA INEXECUÇÃO CONTRATUAL E SUAS CONSEQÜÊNCIAS 
8.1 - De acordo com o estabelecido no artigo 77 da Lei nº  8.666/93, a inexecução total 
ou parcial do contrato enseja sua rescisão, constituindo, também, motivo para o 
rompimento do ajuste, aqueles previstos no art. 78 incisos I a XVII, sem prejuízo da 
aplicação das sanções cabíveis.  
 
8.2- A rescisão, com as conseqüências contratuais, será regida pelos ats. 77 a 80 da 
Lei 8.666/93. Nos casos de rescisão, previstos nos incisos I a XI do artigo 78 da Lei n. 
8.666/93, sujeita-se a Contratada ao pagamento de multa de até 10% (dez por cento) 
sobre o valor faturado e liquidado do Contrato, .  
 
8.3 - Nas hipóteses de inexecução total ou parcial do contrato a Administração poderá, 
garantida a prévia defesa, aplicar ao contratado as seguintes sanções:  
a) advertência;  
b) multa, de 10% (dez por cento) sobre o valor faturado e liquidado do Contrato, 
recolhida no prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos, contados da comunicação 
oficial;  
c) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com 
a Administração, por prazo não superior a 06 (seis) meses;  
d) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública 
nos termos do inciso IV do art. 87 da Lei 8.666/93.  
 
8.4 - Na hipótese de atraso no cumprimento de quaisquer obrigações assumidas pela 
Contratada, ser-lhe-á aplicada multa de 0,3% (zero vírgula três por cento) ao dia, por 
ocorrência, até o máximo de 10% (dez por cento) sobre o valor faturado e liquidado do 
contrato, recolhida no prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos, uma vez 
comunicada oficialmente.  
 
8.5 - Nos casos de rescisão, previstos nos incisos I a XI do artigo 78 da Lei n. 
8.666/93, sujeita-se a Contratada ao pagamento de multa de até 10% (dez por cento) 
sobre o valor faturado e liquidado do Contrato 
 
CLÁUSULA NONA. -  Caso o CONTRATANTE  torne-se inadimplente, será aplicada a 
ele uma multa de 10% (dez por cento) sobre o valor faturado e liquidado do contrato. 
 
 
DO FORO 
CLÁUSULA DÉCIMA. - O Foro da Comarca de Bagé-RS é o competente para dirimir 
quaisquer dúvidas oriundas deste Contrato, em virtude de privilégio legal que detém a 
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CONTRATANTE, bem como por opção das partes, com expressa renúncia de 
qualquer outro, por mais privilegiado que seja ou venha a ser. 
E, para firmeza e prova de acordado, é lavrado o presente Contrato, o qual, depois de 
lido e achado conforme, é assinado em 03 (três) vias de igual teor e forma, pelas 
partes contratantes e pelas testemunhas abaixo firmadas.   
  
                                                

                                  Bagé, 29 de julho de 2022. 
 
MARIO AUGUSTO LARA DIAS 
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES 
 
 
 

EMÍLIO ROBERTO SALIM MANSUR 
 CPF: 302.265.110-49 

SISTEMA ENGENHARIA LTDA. 
CNPJ: 89.118.772/0001-36 

 
 
 
TESTEMUNHAS: 
 
1.  ____________________________________ 
CPF:  
 
 
2. _____________________________________ 
CPF:  


