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CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 62/2018 QUE ENTRE SI 
CELEBRAM O MUNICÍPIO DE ITAPOÁ E O CONSÓRCIO 
INTERMUNICIPAL CATARINENSE - CIMCATARINA 

 
Pelo presente instrumento de contrato, a teor das disposições constantes no Contrato de Consórcio Público do 
Consórcio Intermunicipal Catarinense - CIMCATARINA, decorrente da ratificação por lei pelos entes consorciados, do 
Protocolo de Intenções, de um lado, o MUNICÍPIO DE ITAPOÁ , pessoa jurídica de direito público, CNPJ n° 
81.140.303/0001-01, com sede na Rua Mariana Michels Borges, nº 201, na cidade de Itapoá - SC, representado neste 
ato pelo Secretário de Meio Ambiente, o Sr. RICARDO RIBEIRO HAPONIUK, brasileiro, solteiro, portador do 
CNPF/MF nº 038.087.879-88 e CI.RG nº 5.600.400-SSP/SC, residente e domiciliado à Avenida Celso Ramos, nº 75, 
Bairro Cambijú, neste Município, doravante denominado CONTRATANTE e, de outro, o CONSÓRCIO 
INTERMUNICIPAL CATARINENSE - CIMCATARINA, Consórcio Público, constituído na forma de Associação 
Pública, com personalidade jurídica de direito público e natureza autárquica interfederativa, inscrito no CNPJ sob o nº 
12.075.748/0001-32, com sede na Rua General Librelato Bittencourt, n° 1885, 12º andar, sala 1205, Bairro Canto, 
Florianópolis - SC, representado neste ato por seu Diretor Executivo, Sr. ELÓI RÖNNAU, ao final assinado, doravante 
denominado CONTRATADO, têm entre si justo e contratado, de acordo com as disposições da Lei Federal nº 
8.666/93, da Lei Federal nº 11.107/2005, do Decreto Federal n. 6.017/07, do Protocolo de Intenções, das Leis de 
Ratificações e do Contrato de Consórcio Público do CIMCATARINA e as seguintes cláusulas e condições: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA: DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

1.1. Aplicam-se ao presente contrato as disposições da legislação federal de licitações, Lei nº 8.666/93, e de 
consórcios públicos, Lei nº 11.107/05, do Decreto nº 6.017/07, bem como a legislação municipal de ratificação do 
Protocolo de Intenções do Consórcio Intermunicipal Catarinense - CIMCATARINA e Lei Municipal n. 723/2017. 

1.2. O presente contrato é celebrado por dispensa de licitação, por se tratar de município consorciado ao 
CIMCATARINA, nos termos do artigo 24, XXVI, da Lei Federal n. 8666/93 c/c artigo 2º, § 1º, inciso III e artigo 17, 
ambos da Lei Federal n. 11.107/05 e artigo 18, do Decreto Federal n. 6.017/07. 

1.3. A execução dos serviços técnicos por Profissional de Nível Superior Habilitado será mediante o regime de 
empreitada por preço unitário. O preço será fixado por unidade determinada (hora técnica por profissional de nível 
superior habilitado) e os pagamentos corresponderão à medição dos serviços efetivamente executados conforme 
Resolução no 37/2017. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA: DO OBJETO 

2.1. O contrato de programa tem por objeto a execução de horas técnicas por profissionais de nível superior do 
CIMCATARINA para prestação de serviços técnicos ambientais e planejamento urbano no Município de Itapoá. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA: DOS VALORES 

3.1. O valor estimado para esta contratação consiste em R$ 49.950,00 (quarenta e nove mil novecentos e 
cinquenta reais). 

3.2. O respectivo valor refere-se a estimativa de 370 (trezentas e setenta) horas de serviços técnicos ambientais e de 
planejamento urbano, mediante horas técnicas de atividades inerentes a capacidade técnica dos profissionais 
disponibilizados pelo CIMCATARINA.  

3.3. O quantitativo de horas poderá ser ajustado, conforme as necessidades e ou exigências que surgirem durante a 
execução dos serviços. 

3.4. O valor da hora técnica profissional para a prestação de serviços será de R$ 135,00 (cento e trinta e cinco 
reais), conforme a Resolução no 0037/2017 e alterações, que dispõe sobre a Tabela de Valores para Prestação de 
Serviços através de hora técnica por profissional de nível superior habilitado, e da outras providências. 

 

CLÁUSULA QUARTA: DO PAGAMENTO  

4.1. O pagamento será efetuado ao CONTRATADO de acordo com a demanda utilizada pelo CONTRATANTE, com 
base nas medições dos serviços efetivamente executados, até o 10º (décimo) dia útil do mês subseqüente ao da 
prestação dos serviços. 

 

CLÁUSULA QUINTA: DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 

5.1. O Consórcio Intermunicipal Catarinense – CIMCATARINA será responsável pela execução do objeto deste contrato, 
seguindo suas disposições legais, contratuais e estatutárias, vinculando as partes nos termos da Resolução nº 
0037/2017/CIMCATRINA. 
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5.2. A execução dos serviços será mediante o regime de empreitada por preço unitário, ou seja, o preço é fixado por 
unidade determinada (hora técnica por profissional) e o pagamento corresponderá a medição dos serviços 
efetivamente executados. 

5.3. As especificações dos serviços estarão detalhadas nas respectivas Ordens de Serviços. 

CLÁUSULA SEXTA: DA TRANSPARÊNCIA DA GESTÃO ECONÔMICA E FINANCEIRA  

6.1. A fim de garantir a transparência da gestão econômica e financeira do objeto deste contrato, serão estritamente 
observadas as disposições legais, além das constantes no Protocolo de Intenções, Contrato de Consórcio Público e 
Contrato de Programa. 

6.2. A fiscalização do presente contrato ficará a cargo do Conselho Fiscal do Consórcio Público, da Secretaria de Meio 
Ambiente do Município de Itapoá, da Casa Legislativa do CONTRATANTE e do Tribunal de Contas do Estado de Santa 
Catarina. 

6.2.1. O recebimento, a aceitação e a fiscalização do objeto deste contrato serão realizados pela Secretaria de Meio 
Ambiente, através do Diretor de Meio Ambiente, o Sr. RODRIGO CECHIN, portador do CNPF/MF n° 035.422.579-07 
e CI.RG n° 4.018.931 SSP/SC, ou servidor técnico do município no ato designado, nos termos do art. 67 da Lei nº 
8.666/93. 

6.3. Quanto ao presente contrato o CONTRATADO não poderá opor qualquer resistência, afastar ou dificultar a 
fiscalização exercida pelos órgãos internos e externos de controle ou pela sociedade civil. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA: DOS DIREITOS E DEVERES DO CONTRATANTE 

7.1. São direitos e deveres do CONTRATANTE: 

7.1.1. Supervisionar e acompanhar a prestação dos serviços. 

7.1.2. Efetuar o pagamento ao CONTRATADO conforme estabelecido neste Contrato 

7.1.3. Permitir o acesso dos técnicos do CONTRATADO nas áreas e locais onde serão prestados os serviços. 

7.1.4. Providenciar a publicação resumida do presente contrato até o 5º (quinto) dia útil do mês seguinte ao de sua 
assinatura. 

 

CLÁUSULA OITAVA: DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

8.1. As despesas decorrentes do presente Contrato terão as seguintes classificações orçamentárias: 

Descrição Cód. Órgão Unid. Função Subfunção Progr. Proj/Ativ. FR Subelemento 
o Meio Ambiente 441 20 001 018 541 007 2056 3000000 333900395 

 

CLÁUSULA NONA: DA VIGÊNCIA 

9.1. O contrato iniciará na data de assinatura, com término condicionado á 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado 
nos termos do artigo 57, da Lei 8.666/93. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA: DA RESCISÃO 

10.1.  O presente contrato programa poderá ser rescindido por: 

a. Descumprimento de qualquer das obrigações para execução do objeto; 

b. Superveniência de norma legal ou fato administrativo que o torne, formal ou materialmente, inexeqüível; 

c. Ato unilateral com comprovada motivação jurídica e/ou legal, mediante aviso prévio da parte que dele se 
desinteressar, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, obrigando-se pelos serviços já prestados.   

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: DAS PENALIDADES 

11.1. Em caso de descumprimento das obrigações ajustadas pelas partes neste contrato, a parte que der causa ao 
descumprimento ficará obrigada a pagar, a outra, o percentual de 2% (dois por cento) incidente sobre a parcela ou 
sobre o total da obrigação descumprida, sem prejuízo das demais medidas legais cabíveis. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: DA VINCULAÇÃO AO PROCESSO LICITATÓRIO 

12.1. O Presente instrumento encontra-se vinculado à Dispensa de Licitação nº 08/2018 - Processo Administrativo nº 
74/2018. 
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CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: DO FORO 

13.1. Para dirimir questões decorrentes deste contrato, fica eleito o Foro da Comarca de Itapoá, com renuncia 
expressa a qualquer outro por mais privilegiado que seja ou venha a se tornar. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

14.1. Por estarem assim contratadas as partes, firmam o presente Contrato em 02 (duas) vias de igual teor e forma, 
juntamente com as testemunhas abaixo. 

Itapoá, 24 de maio 2018. 

 
 
CONTRATANTE 
RICARDO RIBEIRO HAPONIUK 
SECRETÁRIO DE MEIO AMBIENTE  
 

CONTRATADO 
ELÓI RÖNNAU 
DIRETOR EXECUTIVO - CIMCATARINA 
 

Fiscal do Contrato: 
 
 
RODRIGO CECHIN 
Diretor de Meio Ambiente 

 
 
 
 

 
Testemunhas: 
 
NOME:                                                                             
CNPF/MF: 

 
 
 
NOME:                                                                             
CNPF/MF:  

 
   
 

 
 

 


