
GAZETA DO OESTE
ATOS OFICIAIS

Em cumprimento ao princípio constitucional e a Lei Nº 101/2000, estão publicados abaixo Atos Oficiais Adminis-
trativos de Prefeituras, Câmaras Municipais e outros Orgãos Oficiais, que zelando pela transparência das contas 
públicas municipais, coloca à disposição da população documentos diversos para a devida prestação de contas.

A publicação impressa e eletrônica de anexos dos relatórios da Lei de responsabilidade Fiscal-LRF é uma exigência da Constituição Federal que estabelece que 
o Poder Executivo os publicará, até trinta dias após o encerramento de cada bimestre e quadrimestre. O objetivo dessa periodicidade é permitir que, cada vez 

mais, os orgãos de controle externo e a sociedade, conheçam, acompanhem e analisem o desempenho da administração municipal.
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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS  
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2022  
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
 

Pelo presente instrumento, o órgão contratante PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DOURADA-BA, inscrito no 
CNPJ nº 14.222.277/0001-73, com endereço RUA MARIA MENDES A. SILVA, 612, na cidade de SERRA DOURADA-
BA, neste ato representado pelo ordenador, AUZENILDO SOUSA COSTA portador da Cédula de Identidade nº 
123456, e inscrito no CPF/MF sob o nº 936.046.965-34, nos termos da Lei nº 8.666/93, e suas alterações, da Lei 
10.520/2002, dos Decretos Municipais nºs LEI 10.520/2002, e considerando o resultado do Pregão Eletrônico SRP nº 
006/2022, homologado em 09/06/2022, integrante do Processo Administrativo nº 052/2022, por deliberação do 
Pregoeiro designado por esta Municipalidade, resolve REGISTRAR OS PREÇOS da empresa GFC SOLAR LTDA, 
CNPJ nº 28.067.358/0001-50, com endereço RUA CORONEL FLORES, CEP 47700000, representada por THIAGO 
ROSA BARBOSA DA SILVA, Carteira de identidade nº 6378437, inscrito no CPF nº 107.787.544-48, observadas as 
condições do Edital que regem o Pregão e aquelas enunciadas nas cláusulas que seguem: 
 

Registro de Preço regulamentado pelo Município através do Decreto nº 009/2013 de 09 de janeiro de 2013, em 
conformidade com o artigo 15 § 3º da Lei 8.666/93, combinado com artigo 11 da Lei nº 10.520/2002. 

1- DO OBJETO: 

1- A presente ATA tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de bens e serviços para Climatização de 
Centros Educacionais com atualização elétrica e aumento de carga nas unidades consumidoras, de acordo com o 
descrito no Termo de Referência Anexo I do Edital. Para atender a as necessidades do órgão contratante. 

1.1- Do órgão contratante PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DOURADA-BA, Secretaria de Educação, 
Cultura, Desporto e Lazer, descritos no “DEMONSTRATIVO DE LOTES  REGISTRADOS”, anexo a esta ATA; 

1.2- As obrigações assumidas, as normas e instruções constam do Edital Licitatório e seus respectivos anexos, 
juntamente com a proposta, que passam a fazer parte integrante deste instrumento, independentemente de 
transcrições. 

2- DA VIGÊNCIA: 

2.1- A presente ATA terá vigência pelo prazo de 12 (doze) meses, a partir da data da sua publicidade; 

2.2- Durante o prazo de vigência desta ATA, o órgão contratante não ficará obrigado a efetivar as contratações que 
dela poderiam advir, ficando-lhe facultada a adoção de outros meios, respeitada a legislação relativa às licitações. 

3- DA VINCULAÇÃO: 
3.1- O disposto na presente ATA deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as condições 
avençadas no Edital Licitatório, sendo observado o disposto na Lei nº 10.520/2002, os Decretos Municipais nºs LEI 
10.520/2002, bem como, no que couber, as determinações constantes da Lei nº 8.666/1993 e suas posteriores 
alterações, e das demais normas que dispõem sobre a matéria. 

4- DAS OBRIGAÇÕES DE MANTER AS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO OU HABILITAÇÃO EXIGIDAS NA 
LICITAÇÃO: 

4.1- As condições de habilitação e qualificação exigidas no Edital Licitatório deverão ser mantidas pela empresa 
registrada durante toda a vigência da presente ATA, ficando facultado ao órgão contratante, a qualquer momento, 
exigir a apresentação de parte ou totalidade dos documentos apresentados quando daquelas fases. 

5- DOS PREÇOS E DA PESQUISA DE MERCADO: 

5.1- Os preços ofertados pela empresa adjudicatária da licitação, signatária da presente ATA, constam do 
“DEMONSTRATIVO DE LOTES REGISTRADOS”, anexo; 

5.2- O órgão contratante poderá promover ampla pesquisa de mercado, de forma a comprovar que os preços 
registrados permanecem compatíveis com os praticados no mercado, condição indispensável para a solicitação de 
aquisição e/ou publicação periódica no Diário Oficial do Município. 
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LOTE 01 - AQUISIÇÃO DE AR CONDICONADO 

ITEM 
TIPO 

UND 
QTD 

ESTIMADA VALOR 
UNITÁRIO 

VALOR 
TOTAL 

1 APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 12.000 
BTUs, HI-WALL -  220V UND 44 1.894,36 83.351,84 

2 
APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 18.000 
BTUs, HI-WALL -  220V UND 16 2.590,35 41.445,60 

3 APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 24.000 
BTUs, HI-WALL -  220V UND 18 3.205,24 57.694,32 

4 APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 30.000 
BTUs, HI-WALL -  220V UND 77 3.825,16 294.537,32 

5 APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO PISO TETO 
60.000 BTUs -  380V UND 3 8.116,37 24.349,11 

  TOTAL GLOBAL DO LOTE 501.378,19 

 
 

 

 

  
LOTE 02 - AQUISIÇÃO DE SUPORTES 

ITEM TIPO UND QTD 
ESTIMADA 

VALOR 
UNITÁRIO 

VALOR 
TOTAL 

1 Suporte Para Condensadora De Ar Split Até 30.000 Btus 
600mm UND 154 116,78 17.984,12 

2 
Suporte Para Condensadora De Ar Piso Teto 60.000 Btus 
900mm UND 3 330,30 990,90 

  TOTAL GLOBAL DO LOTE 18.975,02 

 
 

 

 

  
LOTE 03 - KIT DE INSTALAÇÃO 

ITEM TIPO UND QTD 
ESTIMADA 

VALOR 
UNITÁRIO 

VALOR 
TOTAL 

1 

Kit de Instalação para Ar Condicionado contendo (Cabo PP 
Flexível, Fita de PVC Branca, Acabamento Serra Copo, Tubo 
de Cobre Flexível, Isolamento Térmico, Parafusos, Porcas e 
Buchas) 

UND 

 
 

157 357,92 56.193,44 

  TOTAL GLOBAL DO LOTE 56.193,44 

 
 

 

 

  
LOTE 04 - SERVIÇOS 

ITEM TIPO UND QTD 
ESTIMADA 

VALOR 
UNITÁRIO 

VALOR 
TOTAL 

1 Instalação de ar condicionado com potência de 12.000 a 
60.000 BTUs (mão de obra). UND 157 694,26 108.998,82 

2 Instalação de pontos elétricos com eletroduto externo e caixa 
para disjuntor de até 40 A (mão de obra e insumos). UND 157 4.011,08 629.739,56 

3 Obras Civis e Elétricas de atualização elétrica de quadros 
gerais de distribuição internos (mão de obra e insumos). UND 12 88.057,01 1.056.684,12 

4 
Obras Civis e Elétricas de aumento de carga instalada e 
atualização dos padrões de entrada com reforço de rede 
inclusos (mão de obra e insumos). 

UND 
6 

111.271,49 667.628,94 

5 Checklist Elétrico UND 12 4.853,49 58.241,88 
6 Laudos Estruturais UND 12 8.635,42 103.625,04 
7 Laudos de Proteção a Surtos Elétricos UND 12 6.774,46 81.293,52 
8 Laudos Combate a Incêndio UND 12 9.896,07 118.752,84 
9 Projeto Executivos (instalações e aumento de carga) UND 12 11.897,98 142.775,76 

  TOTAL GLOBAL DO LOTE 04 2.967.740,48 
 TOTAL GLOBAL GERAL DOS LOTES 01, 02, 03 E 04 3.544.287,13 

6- DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO: 

6.1- A contratada ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos que se fizerem 
necessários em até vinte e cinco por cento (25%) do valor inicial atualizado desta ATA; 

6.2- Os produtos deverão estar de acordo com as exigências do Código de Defesa do Consumidor, especialmente no 
tocante aos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios a que se destinam ou lhes diminuam o valor, 
conforme o artigo 18 do referido diploma legal; 
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6.3- Ocorrendo a rejeição em algum material, a contratada será notificada pelo destinatário, o órgão contratante, para a 
retirada do mesmo dentro do prazo que lhe será fixado, cabendo-lhe efetuar as correções cabíveis; 

6.4- A recusa da contratada em atender o estabelecido no item anterior implicará em aplicação das sanções previstas 
na presente ATA; 

6.5- A contratada será a única responsável pela qualidade do(s) materiais(s) entregue(s); 

6.6- A empresa deverá oferecer formalmente um Termo de Garantia, nos termos do Art. 18 do Código de Defesa do 
Consumidor (Lei nº 8.078/90), que deverá ser entregue junto com o objeto da Licitação, pelo prazo de 8 meses a partir 
do recebimento definitivo do(s) produtos(s) pela Central de Abastecimento, entendendo como tal a data de 
adimplemento; 

6.7- A contratada deverá observar, na execução da presente ATA o disposto na legislação federal, estadual e municipal, 
em tudo aquilo que for aplicável; 

6.8- Dentro do prazo de vigência desta ATA, a Contratada será obrigada ao fornecimento dos materiais e serviços 
desde que obedecidas todas as suas condições, conforme previsão do Edital Licitatório que precedeu a sua 
formalização. 

7- DO PAGAMENTO: 

7.1- O pagamento será efetuado mediante o processamento dos documentos de cobrança apresentados pela 
contatada, num prazo máximo de CONFORME EDITAL, contados da data do adimplemento da obrigação, 
considerada como tal a data em que a nota fiscal for certificada pela fiscalização do órgão contratante, que deverá 
ocorrer após as verificações constantes do subitem 
10.2 desta ATA; 

7.2- Na eventualidade de dúvidas quanto a alguma parte do documento de cobrança, o órgão contratante efetuará o 
pagamento da parte efetivamente aprovada e a empresa contratada prestará os esclarecimentos necessários para 
liquidação do saldo devido; 

7.3- Do montante devido, serão deduzidos os valores referentes à retenção de Tributos e Contribuições nos termos e 

gradação da legislação fiscal pertinente; 

7.4- Os pagamentos serão efetuados mediante depósitos bancários. Para tanto, a contratada deverá informar, no 
documento de cobrança, seus dados bancários (nome e número do banco; nome e código da agência; e número da 
conta corrente); 

7.5- Considerando a forma peculiar de pagamento adotada pela Administração Pública, com a utilização de depósito 
direto na conta corrente da contratada, é defeso à futura contratada a emissão de duplicatas em função do acordo a 
ser celebrado. A emissão desse título de crédito, sem prejuízo das providências judiciais cabíveis, por caracterizar 
ilícito grave, equiparável a emissão de “duplicatas simuladas”, demandará o sancionamento da contratada com uma 
das penas prescritas nos incisos III e IV, do art. 87, da Lei n° 8.666/93, pelo fato desse ato enquadrar-se na situação 
disposta no inciso III, do art. 88, do mesmo diploma legal; 

7.6- O pagamento só será efetuado após a verificação da manutenção da habilitação da contratada, seja através da 
consulta ON-LINE no CADASTRO GERAL para comprovação de que se encontra em dia com suas obrigações para 
com a Receita Federal e com o sistema da Seguridade Social, mediante apresentação da Certidão Negativa de Débito 
junto ao INSS e do Certificado de Regularidade junto ao FGTS e Tributos Federais; 

7.7- Caso a ATA seja assinada com o CNPJ da filial diverso daquele apresentado na sessão pública pela matriz, com 
a conseqüente emissão da Nota de Empenho e Nota Fiscal com o CNPJ da filial, o pagamento só será realizado após 
a constatação da regularidade da filial relativa à Seguridade. 

Social (INSS) e ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), mediante consulta ou apresentação das 
respectivas certidões sem prejuízo do estabelecido no item acima transcrito; 

7.8- Conforme disposto no artigo 38 do Decreto 93.872 de 23 de dezembro de 1986, alínea “d” do inciso XIV do artigo 
40 da Lei 8.666/93, o pagamento pelos produtos poderá ser, conforme a necessidade no órgão contratante, 
antecipado, mediante a apresentação de seguro-garantia ou fiança bancária, no valor total da parcela adiantada. 
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8. DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA 
Cumprir fielmente a prestação do serviço contratado, de forma que seja realizado com esmero e perfeição, 
executando-o sob sua inteira e exclusiva responsabilidade. 
 
Manter a execução dos serviços ora contratados com pessoal especializado, maior de 18 anos, Respondendo, 
integral e exclusivamente por todos os danos e prejuízos de qualquer natureza, causados direta ou indiretamente por 
seus empregados, representantes ou prepostos aos bens do Município de Serra Dourada/Ba ou a terceiros, 
decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do objeto licitado, devendo tais danos ser reparados, imediatamente, 
não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade da fiscalização ou acompanhamento pelo CONTRATANTE. 

Arcar com todos os prejuízos resultantes de ações judiciais a que o Município de SERRA DOURADA/BA for 
compelido a responder por força da futura contratação, incluindo despesas judiciais e honorários advocatícios. 
Indicar à Secretaria solicitante Preposto, com competência para manter entendimentos e receber comunicações 
acerca do objeto do contrato. 
 
Comparecer à sede do Município, sempre que solicitado, por meio do Preposto, no prazo de 24 (vinte quatro) horas 
da convocação para esclarecimento de quaisquer problemas relativos ao serviço prestado. 
Comunicar imediatamente ao Município qualquer irregularidade ou dificuldade que impossibilite a execução do objeto 
licitado. 
 
Promover a prestação do serviço somente com prévia autorização do Município de Serra Dourada/Ba. 
 
Após autorização do Contratante, a Contratada fica obrigada a prestar o serviço no prazo de 03 (três) dias corridos 
após o recebimento da Ordem de Fornecimento(OF). 
 
Substituir no máximo em 24 (vinte e quatro) horas, contados a partir da comunicação, a prestação do serviço em 
desconformidade com o edital ou proposta apresentada na licitação. 
 
Realizar a prestação do serviço obedecendo rigorosamente ao disposto no Anexos I - Termo de Referência, e as 
demais disposições do Instrumento Convocatório. 
 
Providenciar a imediata correção de deficiências, falhas ou irregularidades constatadas pelo Município de Serra 
Dourada/Ba referente às condições firmadas na presente Ata. 
 
Viabilizar o atendimento das condições firmadas a partir da data da publicação da presente Ata. 
 
Manter, durante o prazo de vigência da presente Ata todas as condições de habilitação exigidas no Edital. 
 
Assegurar, durante a execução dos serviços, pessoal uniformizado e com uso constante de crachá contendo o nome, 
a função e a denominação da empresa, mantendo-se limpos e asseados, quer no aspecto do vestuário, quer no de 
higiene pessoal. 
 
Substituir sempre que exigido pela contratante, qualquer dos empregados em serviço, cuja apresentação, conduta 
moral ou profissional sejam consideradas prejudiciais, inconvenientes ou insatisfatórias. 
 
Submeter-se às condições contratuais quanto ao cumprimento dos horários estabelecidos, controle de presença e 
permanência dos empregados em serviço, incumbindo-se de substituir os que entrarem em licença médica, férias, 
ou, ainda, os que não comparecerem ao trabalho por qualquer motivo. 
 
Responsabilizar-se pelo exato cumprimento de todas as obrigações e exigências decorrentes da legislação 
trabalhista e da previdência social, ficando clara a inexistência entre seus empregados e a contratante de vínculo 
empregatício de qualquer natureza. 
 
A licitante vencedora obriga-se a executar os serviços, em conformidade com as especificações descritas neste 
Edital e na Proposta Financeira apresentada, sendo de sua inteira responsabilidade a substituição dos mesmos, caso 
não esteja em conformidade com as referidas especificações. 
 
Serão recusados os serviços que não atendam às especificações constantes neste Edital e/ou que não estejam 
adequadas para uso. 
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Todas as despesas relativas à prestação dos serviços, tais como fretes e/ou transportes, correrão à custa 
exclusivamente da licitante vencedora. 
 
Manter seguro contra riscos de acidente de trabalho, às suas expensas, de todo o pessoal designado para a 
prestação de serviços. 
 
Acatar e fazer com que seus empregados acatem todas as instruções emanadas do servidor designado pela 
contratante, para fiscalizar a execução dos serviços. 
 
Zelar pela disciplina de seus empregados, os quais deverão obedecer, dentre outras normas comuns, as seguintes: 
vedado qualquer tipo de jogo, bem como a venda de rifas, mercadorias, bilhetes, circulação de listas e pedidos de 
qualquer natureza, vedado o consumo ou guarda de bebidas alcoólicas nas dependências da contratante; 
 
Responsabilizar-se pela não violação do sigilo de documentos e assuntos da contratante, colocado ao alcance dos 
empregados, que a esta serve, em virtude do contrato. 
 
Responsabilizar-se pelo fornecimento de quaisquer tipos de lanches ou refeições, hospedagem ou deslocamento dos 
empregados, sem ônus para a contratante. 
 
9. DAS OBRIGACOES DA CONTRATANTE 

Conduzir eventuais procedimentos administrativos de renegociação de preços registrados, para fins de adequação 
às novas condições de mercado, e de aplicação de penalidades. 

 
Acompanhar a evolução dos preços de mercado através do Setor de Compras do Município de SERRA 
DOURADA/BA com a finalidade de verificar sua compatibilidade com aqueles registrados na Ata, publicando 
trimestralmente os preços registrados. 
 
Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das condições ajustadas na presente Ata sob os aspectos quantitativo e 
qualitativo, anotando em registro próprio as falhas detectadas e comunicando ocorrências de quaisquer fatos que 
exijam medidas corretivas por parte da contratada. 
 
Fornecer todos os esclarecimentos necessários à execução do contrato. 
 
Pagar os valores contratados pelos fornecimentos efetivamente prestados no prazo e nas condições contratuais. 

10- DAS PENALIDADES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS: 
A CONTRATADA, deixando de entregar documento exigido, apresentando documentação falsa, ensejando o 
retardamento da execução do objeto, não mantendo a proposta, falhando ou fraudando na execução do Contrato, 
comportando-se de modo inidôneo ou cometendo fraude fiscal, ficará impedida de licitar e contratar com o Município 
de Serra Dourada/Ba, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas neste Contrato e demais 
cominações legais. 
 
Ficam estabelecidos os seguintes percentuais de multas, aplicáveis quando do descumprimento contratual: 
0,3% (zero vírgula três por cento) por dia de atraso na execução do objeto, ou por dia de atraso no cumprimento de 
obrigação contratual ou legal, até o 30º (trigésimo) dia, calculados sobre o valor do Contrato, por ocorrência; 
 
20% (vinte por cento) sobre o valor do Contrato, na hipótese da CONTRATADA, injustificadamente, desistir do 
Contrato ou der causa à sua rescisão, bem como nos demais casos de descumprimento contratual, quando o 
Município de Serra Dourada/Ba, em face da menor gravidade do fato e mediante motivação da autoridade superior, 
poderá reduzir o percentual da multa a ser aplicada. 
 
O valor das multas aplicadas, após regular processo administrativo, será descontado dos pagamentos devidos ao 
Município de Serra Dourada/Ba. Se os valores não forem suficientes, a diferença deverá ser recolhida pela 
CONTRATADA no prazo máximo de 03 (três) dias úteis, a contar da aplicação da sanção. 
 
Fica desde já ajustado que todo e qualquer valor que vier a ser imputado pelo Município de Serra Dourada/Ba à 
CONTRATADA, a título de multa ou penalidade, reveste-se das características de liquidez e certeza, para efeitos de 
execução judicial. Reveste-se das mesmas características qualquer obrigação definida nesta Ata/Termo de 
Referência como de responsabilidade da CONTRATADA e que, por eventual determinação judicial ou administrativa, 
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venha a ser paga pelo Município de Serra Dourada/Ba. 
 
Para assegurar o cumprimento de obrigações definidas nesta Ata/Termo de Referência como de responsabilidade da 
CONTRATADA, o Município de Serra Dourada/Ba poderá reter parcelas de pagamentos ou eventuais créditos de 
sua titularidade, mediante simples comunicação escrita à CONTRATADA, bem como executar a garantia prestada ou 
interpor medida judicial cabível. 
 
As multas e penalidades previstas nesta Ata não têm caráter compensatório, sendo que o seu pagamento não exime 
a CONTRATADA da responsabilidade pela reparação de eventuais danos, perdas ou prejuízos causados ao 
Município de Serra Dourada/Ba por atos comissivos ou omissivos de sua responsabilidade. 

11- DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 
11.1- O Registro de determinado preço poderá ser cancelado, de pleno direito, quando:  

11.1.1- O Fornecedor não cumprir as obrigações constantes desta ATA; 

11.1.2- O Fornecedor der causa a rescisão administrativa de acordo (ou instrumento equivalente) decorrente de 

Registro de Preços, a critério do órgão contratante; 

11.1.3- Em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial de acordo (ou instrumento equivalente) decorrente 
de Registro de Preços, se assim for decidido pelo órgão contratante; 

11.1.4- Não aceitar reduzir o(s) preço(s) registrado(s) se este(s) se tornar(em) superior(es) ao(s) praticados(s) no 

mercado; 

11.1.5- Por razões de interesse público devidamente demonstrado e justificado pelo órgão contratante; 

11.1.6- Pelo Fornecedor, quando, mediante solicitação por escrito, comprovar estar impossibilitados de cumprir as 
exigências desta ATA, ou, a juízo do órgão contratante, quando comprovada a ocorrência de qualquer das hipóteses 
previstas no art. 78, incisos XIII a XVI, da Lei nº 8.666/93. 

11.2- A comunicação do cancelamento do preço registrado, nos casos previstos neste item, será feita pessoalmente ou 
por correspondência com aviso de recebimento, juntando-se o comprovante ao processo de administração da presente 
ATA, assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis para apresentação da defesa. 

11.3- No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço do Fornecedor, a comunicação será feita por 
publicação no Diário Oficial do Município, considerando-se, assim, para todos os efeitos, cancelado o preço 
registrado. 

12- DA FISCALIZAÇÃO: 

12.1- A Registrada deverá facilitar o trabalho de fiscalização a cargo do órgão contratante; 

12.2- A fiscalização do cumprimento do acordo decorrente desta ATA será exercida por servidor habilitado, designado 
formalmente órgão contratante, Srª. Auricélia Dias de Oliveira, para tal, investido de plenos poderes para: 

12.2.1- Recusar o material e/ou serviço em desacordo com o objeto; 

12.2.2- Promover a liquidação do respectivo documento de cobrança; 

12.2.3- Tomar as ações iniciais para a consecução das medidas cabíveis para os casos amparados pelos itens 8 e 9 a 
serem executados pelo órgão contratante; 

12.2.4- Tomar quaisquer outras medidas julgadas necessárias para a perfeita execução do objeto. 

12.3- A cada entrega de material, o órgão contratante poderá selecionar, a seu critério, amostras dos itens entregues, 
a fim de serem submetidas a exames, visando à verificação do cumprimento das condições estabelecidas no Edital 
Licitatório. O tempo médio de análise é de 30 (trinta) dias. As despesas decorrentes dos exames a serem realizados 
serão custeadas pelo órgão contratante; 
12.4- A rejeição dos lotes não justificará atrasos em relação ao prazo de entrega fixado. 
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13- DOS CASOS FORTUITOS OU DE FORMA MAIOR: 

13.1- Serão considerados casos fortuitos ou de força maior, para efeito de cancelamento da ATA ou não aplicação de 
multas, os inadimplementos decorrentes das situações a seguir, quando vierem a afetar a entrega dos produtos no 
local onde estiver sendo executado o objeto do acordo: 

13.1.1- Greve geral; 

13.1.2- Calamidade pública; 

13.1.3- Interrupção dos meios de transporte; 

13.1.4- Condições meteorológicas excepcionalmente prejudiciais; e, 

13.1.5- Outros casos que se enquadrem no parágrafo único do art. 393 do Novo Código Civil Brasileiro. 

13.2- Os casos acima enumerados devem ser satisfatoriamente justificados pela Contratada perante o órgão 
contratante; 

13.3- Sempre que ocorrerem situações que impliquem caso fortuito ou de força maior, o fato deverá ser comunicado ao 
órgão contratante, até 24 horas após a ocorrência. Caso não seja cumprido este prazo, o início da ocorrência será 
considerado como tendo sido 24 horas antes da data de solicitação de enquadramento da ocorrência como caso 
fortuito ou de força maior. 
14- DAS CONDIÇÕES GERAIS DE CONTRATAÇÃO 
14.1 A contratação não estabelece qualquer vínculo de natureza empregatícia ou de responsabilidade entre o 
Município de Serra Dourada/Ba e os agentes, prepostos, empregados ou demais pessoas da CONTRATADA, sendo a 
CONTRATADA a única responsável por todas as obrigações e encargos decorrentes das relações de trabalho entre 
ela e seus profissionais ou contratados, previstos na legislação pátria vigente, seja trabalhista, previdenciária, social, de 
caráter securitário ou qualquer outra. 
 
14.2 CONTRATADA guardará e fará com que seu pessoal guarde sigilo sobre dados, informações e documentos 
fornecidos pelo Município de Serra Dourada/Ba ou obtidos em razão da execução do objeto licitação, sendo vedada 
toda e qualquer reprodução dos mesmos. 
 
15 - DA RESPONSABILIDADE POR DANOS 
15.1 A CONTRATADA responderá por todo e qualquer dano provocado ao Município de SERRA DOURADA/BA, seus 
servidores ou terceiros, decorrentes de atos ou omissões de sua responsabilidade, a qual não poderá ser excluída ou 
atenuada em função da fiscalização ou do acompanhamento exercido pelo Município de SERRA DOURADA/BA, 
obrigando-se, a todo e qualquer tempo, a ressarci-los integralmente, sem prejuízo das multas e demais penalidades 
previstas na licitação. 
 
15.2 Para os efeitos desta cláusula, dano significa todo e qualquer ônus, despesa, custo, obrigação ou prejuízo que 
venha a ser suportado pelo Município de Serra Dourada/Ba, decorrentes do não cumprimento, ou do cumprimento 
deficiente, pela CONTRATADA, de obrigações a ela atribuídas contratualmente ou por força de disposição legal, 
incluindo, mas não se limitando, pagamentos ou ressarcimentos efetuados pelo Município de SERRA DOURADA/BA a 
terceiros, multas, penalidades, emolumentos, taxas, tributos, despesas processuais, honorários advocatícios e outros. 
 
15.3 Se qualquer reclamação relacionada ao ressarcimento de danos ou ao cumprimento de obrigações definidas 
como de responsabilidade da CONTRATADA for apresentada ou chegar ao conhecimento da CONTRATANTE, esta 
comunicará a CONTRATADA por escrito para que tome as providências necessárias à sua solução, diretamente, 
quando possível, a qual ficará obrigada a entregar à CONTRATANTE a devida comprovação do acordo, acerto, 
pagamento ou medida administrativa ou judicial que entender de direito, conforme o caso, no prazo que lhe for 
assinado. As providências administrativas ou judiciais tomadas pela CONTRATADA não a eximem das 
responsabilidades assumidas perante o CONTRATANTE, nos termos desta cláusula. 

15.4 Fica desde já entendido que quaisquer prejuízos sofridos ou despesas que venham a ser exigidas do Município de 
SERRA DOURADA/BA, nos termos desta cláusula, deverão ser pagas pela CONTRATADA, independentemente do 
tempo em que ocorrerem,ou serão objeto de ressarcimento ao Município de SERRA DOURADA/BA, mediante a 
adoção das seguintes providências: 

15.5 Dedução de créditos da CONTRATADA; 

15.6 Medida judicial apropriada, a critério do Município de SERRA DOURADA/BA. 
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16 - DAS IMPUGNAÇÕES AOS PREÇOS REGISTRADOS 
 

16.1 Impugnação aos preços registrados, em razão de incompatibilidade destes com os preços praticados no mercado, 
poderá ser interposta por qualquer cidadão, durante a vigência da Ata de Registro de Preços, e deverá atender aos 
seguintes requisitos de admissibilidade: 
 
16.2 Ser protocolizada no setor de compras e licitações do Município de Serra Dourada/Ba, situado na Rua Duque de 
Caxias s/nº, Centro – Serra Dourada/Ba 
 
16.3 O Município de Serra Dourada/Ba não se responsabilizará por impugnações endereçadas via postal ou por outras 
formas, entregues em locais diversos do mencionado no item acima, e que, por isso, não sejam protocolizadas na 
vigência da ARP; 

16.4 Ser dirigida ao setor gerenciador, que, cumpridos os requisitos de admissibilidade, decidirá a respeito, devendo, 
uma vez comprovada a procedência do pedido, tomar, inicialmente, conforme o caso, as medidas como procedimento 
administrativo, respeitando o contraditório, para aplicação da revogação da ARP; 
 
16.5 A decisão do responsável pelo setor gerenciador será enviada ao impugnante via fac-símile ou email; 
 
16.6 Conter o número da ARP a qual se refere, com a descrição do objeto e a identificação do(s) item(s) cujo(s) 
preço(s) se impugna(m); 
 
16.7 Conter o nome completo, a qualificação, cópia do documento de identidade e do Cadastro de Pessoa Física e o 
endereço do denunciante; 
16.8 Conter provas da incompatibilidade do preço impugnado, por meio de pesquisa atualizada do mercado. 
 
17.0 – DO FORO 
As partes elegem o Foro da Comarca que estiver direcionada o Município de Serra Dourada-BA, que prevalecerá sobre 
qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas da presente ATA. 
 
E, por estarem justos e em concordância, nos termos da legislação vigente e específica para isso, firmam a presente 
Ata em 03 (três) vias de igual teor e forma, na presença de 02 (duas) testemunhas, que subscrevem depois de lida e 
achada conforme. 
 
 
Serra Dourada/Ba, 10 de junho de 2022. 
 
 
 
 
 

Prefeitura Municipal de Serra Dourada 
Auzenildo Souza Costa 

Prefeito Municipal 
CONTRATANTE 

GFC SOLAR LTDA 
CNPJ nº 28.067.358/0001-50 
Thiago Rosa Barbosa da Silva  

Representante Legal 
CONTRATADA 

 
 

 
 
 
Testemunhas: I –                                                                                                   II -  

                   Andréia da Conceição Oliveira Souza 
                                CPF- 018.295.865-56 

                                Renan da Silva Souza 
                                CPF- 081.539.751-88 
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