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CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 95/2019 
 

Pelo presente instrumento particular que, entre si celebram, de um lado o MUNICÍPIO DE ITAPOÁ, inscrito no 

CNPJ/MF sob nº 81.140.303/0001-01, com sede a Rua Mariana Michels Borges, nº 201, neste Município, aqui 

denominada CONTRATANTE, através do Diretor de Turismo, o Sr. JADIEL MIOTTI DO NASCIMENTO, brasileiro, 

solteiro, portador do CNPF/MF nº 094.739.189-41 e CI.RG nº 5.686.839-SESP/SC, residente e domiciliado à Rua 

Herminio Dagnoni, nº 175, Bairro: Itapema do Norte, neste Município, e, de outro lado a Empresa ADALBERTO 

RAMOS DA ROSA NETO EIRELI com sede á Rua Laura Nunes Fernandes, nº 41, Bairro: Parque da Fonte, na cidade 

de São José dos Pinhais/SC, CEP: 83050610, inscrita no  CNPJ/MF sob o nº. 26.356.437/0001-56 e Inscrição Estadual 

nº 90827867-48, representada neste ato pelo representante legal Sr. ADALBERTO RAMOS DA ROSA NETO, 

portador do CNPF/MF nº 079.910..559-73 e do CI.RG nº 9.793.315-4 SESP/PR, aqui denominada CONTRATADA, 

ajustam Contratação de empresa para “Aquisição de enfeites natalinos”, visando a decoração natalina de ruas e 

avenidas do Município de Itapoá, conforme Termo de referência para integrante do edital e seus anexos, e em 

conformidade com a autorização contida no processo licitatório na modalidade PREGÃO PRESENCIAL Nº55/2019 – 

PROCESSO Nº97/2019 de acordo com a Lei Federal nº 10.520/2002, da Lei Federal nº 8.666/93, alterada pela Lei 

Federal 8.883/94, e Lei Federal nº 8.078/90 e pelas especificações e condições contidas nas cláusulas que seguem: 
 

CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO 
1.1. Constitui o objeto deste a Contratação de empresa para “Aquisição de enfeites natalinos”, visando a decoração 

natalina de ruas e avenidas do Município de Itapoá, conforme Termo de referência para integrante do edital e seus 

anexos: 
 

ITEM DESCRIÇÃO UNID QUANT MARCA VALOR UNITÁRIO VALOR TOTAL 

1 

AQUISIÇAO ARABESCO  DUO ESTRELAS-
ARABESCO DE POSTE (1,60M X 1,00M) – 
FIGURAS LUMINOSAS BIDIMENSIONAIS, PARA 
PETALAS DE POSTES, EM FORMA DE ARABESCOS 
COM ESTRELAS , DIMENSOES 1,00 MTS DE ALT. X 
1,60 MTS LARG, PRODUZIDO EM ESTRUTURA 
METALICA DE METALON, BARRA CHATA E 
METALON PAREDE DE 1,20MM DE ESPESSURA E 
DE BARRA CHATA DE 3/16 X 1/2 DE POLEGADA, 
ZINCADA, COM PROTEÇAO ANTICORROSIVA 
RESISTENTE A EXPOSIÇAO AS INTEMPERIES; 
APLICAÇAO DE MANGUEIRA LUMINOSA EM PVC 
FLEXIVEL EXTRUSADO TRANSPARENTE, NA COR 
CRISTAL E ROSA , DE 13,00MM DE DIAMETRO, 02 
FIOS, COM 36 LAMPADAS INCANDESCENTES POR 
METRO, NA TENSAO DE 220V, POTENCIA 
APROXIMADA DE 16W POR METRO E COM CORTE 
A CADA 1 METRO, COM PLUG MACHO E FEMEA, 
FIXADA COM ABRAÇADEIRAS EM NYLON, NAS 
DIMENSÕES 1 METRO CADA 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Unid.  15 BRE R$405,63 R$6.084,45 
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2 

AQUISIÇÃO ARABESCO CHUVA DE 
ESTRELAS: DIMENSÕES: 1,90 X 1,25 M. 
FIGURA LUMINOSA BIDIMENSIONAL PARA 
PÉTALAS DE POSTES, EM FORMA DE ARABESCOS 
DETALHADOS COM ESTRELAS, PRODUZIDO EM 
ESTRUTURA METÁLICA DE METALON, ZINCADA, 
COM PROTEÇÃO ANTICORROSIVA RESISTENTE A 
EXPOSIÇÃO AƱS INTEMPÉRIES; APLICAÇÃO DE 
MANGUEIRA LUMINOSA EM PVC FLEXÍVEL 
EXTRUSADO TRANSPARENTE, NA COR CRISTAL E 
ROSA, COM 36 LÂMPADAS INCANDESCENTES POR 
METRO, NA TENSÃO DE 220V, POTÊNCIA 
APROXIMADA DE 16W POR METRO E COM CORTE 
A CADA 1 METRO, COM PLUG MACHO E FÊMEA, 
FIXADA COM ABRAÇADEIRAS EM NYLON. CORES: 
AMBAR/DOURADO E VERMELHO.  

 

Unid.  42 BRE R$ 806,32 R$33.865,44 

Valor total máximo R$ 39.949,89 
 

1.2. Todas as figuras, enfeites natalinos, em sua totalidade, deverão estar em perfeito estado de funcionamento e 

estética e deverão se entregues montados. A empresa se responsabilizará pela troca imediata de qualquer 

material danificado por motivos de fabricação, não acarretando qualquer aumento de valor que venha incidir 

sobre a troca. 

1.3. As figuras e enfeites natalinos objeto dessa licitação em sua totalidade, deverão ser da melhor qualidade, 

obedecendo às especificações e normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT, normas 

pertinentes e vigentes do Município, e serem especificamente homologados pela CELESC Distribuição 

S.A., INMETRO, bem como as relativas à Segurança e Medicina no Trabalho, e ao Trânsito. 

1.4. Todos o objeto constante nesse termo de referência, devem estar de acordo com as normas de segurança e 

exigências do corpo de bombeiros, e Celesc.  

PARÁGRAFO PRIMEIRO – Integra e completa o presente Contrato Administrativo para todos os fins de direito, 

obrigando as partes em todos os seus termos, as condições do Edital de Licitação - Pregão nº55/2019, seus anexos e 

Proposta de Preço/Termo de Referência apresentada pela CONTRATADA.  

 

CLÁUSULA SEGUNDA: DO PRAZO 
2.1. O contrato iniciará na data de assinatura, e o seu término está condicionado as vigências dos créditos 

orçamentários ou até 31/12/2019,  entrega total do objeto, dar-se-á até 11/11/2019, o local da entrega será em 

conformidade com Ordem de Compra emitida pela Secretaria de Turismo e Cultura. 
 
 

CLÁUSULA TERCEIRA: DO PREÇO 
3.1. O preço total para o fornecimento do objeto deste contrato é o apresentado na proposta da CONTRATADA, 

devidamente aprovado pela CONTRATANTE, o qual para efeitos financeiros, fiscais e orçamentários, totaliza o valor 

de R$ 39.949.89 (trinta e nove mil novecentos e quarenta e nove reais e oitenta e nove centavos). 
 

3.2. Os preços serão fixos e irreajustáveis, pelo período de 12 (doze) meses, sendo vedado qualquer tipo de reajuste 

com periodicidade inferior a tal período, de acordo com a Lei n 10.192/2001. 
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CLÁUSULA QUARTA: DAS CONDIÇÕES E FORMA DE PAGAMENTO 
Para fins de controle de consumo e orçamentário, a CONTRATADA encaminhará a CONTRATANTE, a Nota Fiscal 

Eletrônica, sendo que o pagamento será efetuado até o 10º (décimo) dia útil posterior à data de apresentação da Nota 

Fiscal Eletrônica e entrega do objeto. 
 

CLÁUSULA QUINTA: DOS RECURSOS PARA ATENDER ÀS DESPESAS 
A despesa decorrente da presente licitação corre por conta de dotação orçamentária: 
 

Descrição  Código Órgão Unid. Função  Sub- função Programa Proj. ativ FR Sub elemento 
Turismo  223 010 001 023 695 006 2054 010000 333903923 

 

CLÁUSULA SEXTA: DAS RESPONSABILIDADES 
6.1. A CONTRATADA é a responsável direta pelo fornecimento do objeto deste contrato, respondendo civil e 

criminalmente por todos os danos e prejuízos que venha, direta ou indiretamente, provocar ou causar para a 

CONTRATANTE ou para terceiros até a entrega do objeto.  
6.2. A CONTRATADA é também responsável por quaisquer diferenças, erros ou omissões no cumprimento do objeto, 

inclusive no ato da retirada, entrega e instalação. 
6.3. Não existirá qualquer vínculo contratual entre eventuais subcontratadas e a CONTRATANTE, perante a qual a 

única responsável pelo cumprimento deste contrato, será sempre a CONTRATADA. 
6.4. O objeto a ser entregue deverá estar de acordo com as normas estabelecidas neste edital de licitação e no 

Manual Brasileiro de Sinalização de Trânsito do Conselho Nacional de Trânsito – CONTRAN. 

6.5. Compete a CONTRATADA com devido equipamento adequado a remoção das placas distribuídas nos pontos 

turísticos do Munícipio, e transporte até a sede própria para execução dos serviços contratados, após aprovação e 

recebimento pela CONTRATANTE a instalação no mesmo local de retirada. 
6.6. Somente poderá celebrar contrato ou instrumento equivalente com o Município de Itapoá, o adjudicatário 

CONTRATADA que, nos termos do parágrafo 3º do Art. 195 da Constituição Federal, comprove até a data da 

contratação, estar regular perante a Previdência Social (INSS) e ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) e 

as esferas Federais, Estaduais, Municipais, mediante, respectivamente, a apresentação, em original ou cópia 

autenticada, da Certidão Negativa de Débito – CND, em vigor. 
  

CLÁUSULA SÉTIMA: DA RESCISÃO E ALTERAÇÃO CONTRATUAL 
7.1. A rescisão contratual pode ser: 
a) Determinada por ato unilateral e escrito da CONTRATANTE, nos casos enumerados nos incisos I a XII e XVIII do 

art. 78 da Lei 8.666/93; 
b) Amigável, por acordo entre as partes, mediante autorização escrita e fundamentada da autoridade competente, 

reduzida a termo no processo licitatório, desde que haja conveniência da CONTRATANTE; 
c) A inexecução total ou parcial deste contrato, além de ocasionar a aplicação das penalidades anteriormente 

enunciadas, ensejará também a sua rescisão, desde que ocorram quaisquer motivos enumerados no art. 78 e 

acarretará também as consequências previstas no art. 80, incisos I a IV, ambos da Lei 8.666/93; 
d) Em caso de rescisão prevista nos incisos XII a XVII do art. 78 da Lei 8.666/93, sem que haja culpa da 

CONTRATADA, será esta ressarcida dos prejuízos regulamentares comprovados, quando houver sofrido; 
7.2. Sem prejuízo de quaisquer sanções aplicáveis, a critério da CONTRATANTE, a rescisão importará em multa de 

10% (dez) por cento do valor estimado do contrato. 
a) Aplicação de pena de suspensão do direito de licitar com a CONTRATANTE e seus órgãos descentralizados, pelo 

prazo de até 02 (dois) anos; 
b) Declaração de inidoneidade quando a CONTRATADA, sem justa causa, não cumprir as obrigações assumidas, 

praticando falta grave, dolosa ou revestida de má-fé, a juízo da CONTRATANTE. A pena de inidoneidade será 

aplicada em despacho fundamentado, assegurada a defesa à infratora, ponderada a natureza, a gravidade da falta e a 

extensão do dano efetivo ou potencial. 
7.3. A alteração do contrato dar-se-á nos termos do artigo 65, seus incisos e parágrafos da Lei 8.666/93. 
 

CLÁUSULA OITAVA: DA FISCALIZAÇÃO E DO RECEBIMENTO 
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8.1. O recebimento, a aceitação e a fiscalização do objeto deste contrato serão realizados pela Secretaria de Turismo e 

Cultura, através do Assessor especial de Turismo, o Sr. JOÃO ADERALDO PEREIRA RAMOS, portador do CNPF/MF 

nº 683.869.829-34 e CI.RG nº 2717139, neste Município, ou servidor técnico do município no ato designado, nos 

termos do art. 67 da Lei nº 8.666/93. 

8.2. A verificação e a confirmação da efetiva realização do objeto contratado serão feitas mediante registro pelo 

MUNICÍPIO em boletim de inspeção de serviços nos termos da letra “b” inciso II do Art. 73, da Lei nº 8.666/93, com 

ciência da contratada, elaborado pelo fiscal de contrato, que identificará, quando for o caso, para efeito de glosa de 

fatura, a irregularidade cometida durante a entrega do objeto. 
8.3. Caso o objeto recebido não atenda as especificações estipuladas neste Contrato e no respectivo processo 

licitatório, ou ainda, não atenda a finalidade que dele naturalmente se espera, o órgão responsável pelo recebimento 

expedirá ofício à CONTRATADA, comunicando e justificando as razões da recusa e ainda notificando-a a sanar o 

problema no prazo máximo de 03 (três) dias corridos, independentemente da aplicação das penalidades cabíveis, ou 

devolver o objeto no ato do recebimento.  
8.4. Decorrido o prazo estipulado na notificação, sem que tenha sido sanado o problema, o órgão solicitante dará 

ciência à Procuradoria Jurídica Municipal, através de Comunicação Interna – C.I, a fim de que se proceda a devida 

instauração procedimental, de acordo com as normas contidas na Lei 8.666/93 e alterações, para aplicação das 

penalidades previstas neste edital e no presente contrato. 
 

CLÁUSULA NONA: DO FORO 
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. 
E, por estarem assim justos e contratados, assinam o presente juntamente com as testemunhas nominadas. 
 

Itapoá, 04 de novembro de 2019. 
 
 

CONTRATANTE 
JADIEL MIOTTI DO NASCIMENTO 

SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA  
DIRETOR DE TURISMO 
 
 
 

CONTRATADA 
ADALBERTO RAMOS DA ROSA NETO EIRELI 

ADALBERTO RAMOS DA ROSA NETO 

CONTRATANTE 
JOÃO ADERALDO PEREIRA RAMOS 
ASSESSOR ESPECIAL DE TURISMO  
FISCAL DO CONTRATO  

 

Testemunhas: 
 
NOME: 
CNPF/MF: 

 
 
NOME: 
CNPF/MF: 

 

 

 

 

 
 


