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CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 32/2020 

 

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 da Secretária de Saúde, a Sra. SANDRA REGINA MEDEIROS DA SILVA, 
portadora do CNPF/MF n° 378.350.339/68 e CI.RG n° 771.538-2 SSP/SC, residente e domiciliada a Rua Ceará, nº 884, 
na localidade de Barra do Saí, neste Município, e, de outro lado a Empresa BRASIL SUL SERVIÇOS DE 
SEGURANÇA EIRELI, com sede á Rua Max Colin, nº 1980, América, na cidade de Joinville/SC, CEP: 89.204-635, 
inscrita no CNPJ/MF sob o nº 01.657.361/0001-78, e Inscrição Estadual Isenta, representada neste ato por sócio, o Sr. 
ANDERSON LUIZ MACHADO, brasileiro, casado, empresário, portador do CNPF/MF nº 062.287.279-66, e do CI.RG 
4.973.358 SSP/SC, aqui denominada CONTRATADA, ajustam à Contratação de empresa especializada para 
prestação de serviços de vigilância desarmada nas barreiras sanitárias e Pronto Atendimento 24 Horas 
do Município de Itapoá, em razão das medidas adotadas para enfrentamento da emergência de saúde 
pública decorrente do coronavírus responsável pelo surto de 2019, e em conformidade com a autorização 
contida no processo licitatório na modalidade de DISPENSA Nº 04/2020 - PROCESSO Nº 41/2020 de acordo com 
a Lei Federal nº 13.979/2020, alterada pela Medida Provisória nº 926/2020, 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: DOS DOCUMENTOS 

1.1. Integra e completa o presente Contrato Administrativo para todos os fins de direito, obrigando as partes em todos 
os seus termos, as condições da Dispensa de Licitação nº 04/2020, seus anexos e Proposta de Preço apresentada pela 
CONTRATADA.  

PARÁGRAFO ÚNICO - Ao assinar este Contrato, a CONTRATADA declara que tomou pleno conhecimento da 
natureza e condições da execução dos serviços objeto do presente Contrato. Não será considerada pela 
CONTRATANTE qualquer reclamação ou reivindicação por parte da CONTRATADA fundamentada na falta de 
conhecimento dessas condições. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA: DO OBJETO 

2.1. Constitui o objeto deste contrato a Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de vigilância 
desarmada nas barreiras sanitárias e Pronto Atendimento 24 Horas do Município de Itapoá, em razão das medidas 
adotadas para enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente do coronavírus responsável pelo surto de 
2019.  

 

CLÁUSULA TERCEIRA: DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

3.1. Os serviços serão executados de acordo com as condições contidas no Processo nº 41/2020, os anexos 
integrantes do processo licitatório e a proposta apresentada pela CONTRATADA, que originou o presente contrato, e que 
esta declara conhecer. 

§ 1º: A CONTRATADA deverá tomar as providências necessárias para evitar transtornos ao andamento normal dos 
trabalhos, durante a execução dos serviços. 

§ 2º: Todos os serviços a serem desenvolvidos deverão ser executados segundo os padrões e requisitos previstos nas 
normas pertinentes e vigentes do Município, bem como as relativas à Saúde, Segurança e Medicina do Trabalho. 

 

CLÁUSULA QUARTA: DO PRAZO 

4.1. O contrato iniciará na data de assinatura, com término condicionado a 30 (trinta) dias, podendo ser prorrogado nos 
termos do artigo 4º-H, da Lei Federal nº 13.979/2020. Considerando a situação de emergência de saúde pública, o 

início dos trabalhos deverá ocorrer em até 24 (vinte e quatro) horas contadas a partir da emissão da Ordem de 
Serviço.  

 

CLÁUSULA QUINTA: DO PREÇO 

5.1. O preço total para a prestação dos respectivos serviços, para efeitos financeiros, fiscais e orçamentários, totaliza o 
valor de R$ 44.160,00 (quarenta e quatro mil cento e sessenta reais) conforme disposto a seguir: 
 

Item Descrição Un. Qtde. 
 Valor 

Unitário  
 Valor Total  

1 
Posto de vigilância 24H desarmada (Barreira Cornelsen) com 
dois agentes. 

Dia 4  R$ 1.920,00   R$      7.680,00  
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2 
Posto de vigilância 24H desarmada (Barreira Brasmar) com 
dois agentes. 

Dia 4  R$ 1.920,00   R$      7.680,00  

3 
Posto de vigilância 24H desarmada (Pronto Atendimento 24H) 
com um agente. 

Dia 30  R$    960,00   R$    28.800,00  

Valor Total  R$  44.160,00  

 

CLÁUSULA SEXTA: DOS RECURSOS PARA ATENDER ÀS DESPESAS 

6.1. As despesas decorrentes da presente licitação correrão por conta das dotações orçamentárias: 

Descrição Cód. Órgão Unid. Função Subfunção Progr. Proj/Ativ. FR Subelemento 

o Fundo M. Saúde 655 014 001 010 305 0013 2119 06380900 333903977 

o Fundo M. Saúde 016 014 001 010 301 0013 2115 01020100 333903977 

 

CLÁUSULA SÉTIMA: DAS CONDIÇÕES E FORMA DE PAGAMENTO 

7.1. 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 OITAVA: DAS RESPONSABILIDADES 

8.1. A CONTRATADA é a responsável direta pela EXECUÇÃO 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.  

8.2. A CONTRATADA é também responsável por quaisquer diferenças, erros ou omissões na execução do objeto, 
inclusive no ato da entrega. 

8.3. 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. 

8.4. O  serviço deverá ser prestado de acordo com as normas estabelecidas no processo de Dispensa de Licitação nº 
04/2020 – Termo de Referência Simplificado e órgãos competentes fiscalizadores. 

8.7. São responsabilidades específicas da CONTRATANTE: 

8.7.1. Cumprir e fazer cumprir as disposições deste contrato. 

8.7.2. Determinar, quando cabível, as modificações consideradas necessárias à perfeita execução do contrato e a 
tutelar o interesse público. 

8.7.3. Intervir na execução do objeto licitado nos casos previstos em lei e na forma deste contrato visando proteger o 
interesse público. 

8.7.4. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela CONTRATADA. 

8.7.5. Efetuar o pagamento à CONTRATADA, de acordo com a forma e prazo estabelecidos neste contrato. 

8.7.6. Conferir, vistoriar e aprovar a execução do objeto da CONTRATADA. 

8.7.8. Atender a todas as condições contidas neste termo contratual. 

6.8. São responsabilidades específicas da CONTRATADA: 

8.8.1. A CONTRATADA obriga-se a aceitar os acréscimos ou supressões que o CONTRATANTE realizar, até o limite 
de 50% (cinquenta por cento) do valor inicial do contrato, em conformidade como artigo 4º-I da Lei 13.979/2020. 

8.8.2. Assumir integral responsabilidade pela execução dos serviços objeto contratual que vir a efetuar, estando 
sempre de acordo com o estabelecido nas normas deste contrato. 

8.8.3. Assumir integral responsabilidade pelos danos decorrentes desta execução, inclusive perante terceiros. 

8.8.4. Deverá proceder as correções que se tornarem necessárias à perfeita execução do objeto contratado, 
executando-o em perfeitas condições e de acordo com a fiscalização da CONTRATANTE e especificações técnicas, 
qualidade e quantidades. 

8.8.5. Comunicar à CONTRATANTE toda e qualquer irregularidade encontrada para o cumprimento do contrato. 

 

CLÁUSULA NONA: DAS PENALIDADES 

9.1. O fornecimento do (OBJETO) fora das suas características originais, ocasionará a incidência de multa de 10% 
(dez por cento) sobre o valor do serviço prestado, pois nessa situação a desconformidade de especificações equivalerá 
à não prestação. 

9.2. As eventuais multas aplicadas não eximem a CONTRATADA da reparação de possíveis danos, perdas ou 
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prejuízos que os seus atos venham a acarretar, nem impedem a declaração de rescisão do pacto em apreço. 

9.3. Os valores pertinentes às multas aplicadas, serão descontados dos créditos a que a CONTRATADA tiver direito. 

9.4. A não assinatura do contrato, por parte da CONTRATADA em qualquer motivo, dentro do prazo fixado, implicará 
em eliminação, além da incidência de multa de 2,0% (dois por cento) do valor estimado do contrato, sem prejuízo das 
demais sanções previstas no art. 81, da Lei 8.666/93. 

9.5. A CONTRATANTE através da Secretaria de Administração da Prefeitura Municipal de Itapoá, convocará a 
licitante vencedora para assinar o Contrato, no prazo de 5 (cinco) dias úteis a contar do recebimento da convocação, 
sob pena de decair do direito a contratação, sem prejuízo das sanções previstas no artigo 81, da Lei 8.666/93; 

9.6. A recusa injustificada da adjudicatária em assinar o Contrato, conforme estabelecido no subitem anterior, 
caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-o às penalidades a que se refere a Lei 
8.666/93; 

9.7. Compete a CONTRANTE efetuar o pagamento devido a CONTRATADA de forma regular e pontual, mas se 
incorrer em atrasos fica estipulada a multa de 1,0% (um por cento) se exceder o prazo fixado, calculado sobre a 

fatura.  

9.7.1. A correção monetária será pelo INPC (IBGE), ou por outro índice oficial que venha a substituí-lo em caso de 
extinção. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA: DA RESCISÃO E ALTERAÇÃO CONTRATUAL 

10.1. 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; 

10.2. 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. 

10.3. A alteração do contrato dar-se-á nos termos da Lei Federal nº 13.979/2020 e Lei Federal nº 8.666/93. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: DA FISCALIZAÇÃO E DO RECEBIMENTO 

10.1. O recebimento, a aceitação e a fiscalização do objeto deste contrato serão realizados pela Secretaria de Saúde, 
através do servidor, o Sr. DANIEL HENRIQUE PASTUCHAKI, portador do CNPF/MF nº 039.946.909-51 e Matrícula 
nº 620076, ou servidor técnico do município no ato designado,nos termos do art. 67 da Lei nº 8.666/93. 

10.2. 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. 

10.3. 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. 

10.4. 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. 
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CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: DO FORO 

11.1. 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. 

E, por estarem assim justos e contratados, assinam o presente juntamente com as testemunhas nominadas. 

 

  Itapoá, 31 de março de 2020. 

 

CONTRATANTE 
SANDRA REGINA MEDEIROS DA SILVA 
SECRETÁRIA DE SAÚDE 

CONTRATADA 
BRASIL SUL SERVIÇOS DE SEGURANÇA EIRELI 
ANDERSON LUIZ MACHADO 
 
 

Fiscais do Contrato: 
 
 
DANIEL HENRIQUE PASTUCHAKI  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

 
 
 
 

 
Testemunhas: 
 
NOME:                                                                             
CNPF/MF: 

 
 
 
NOME:                                                                             
CNPF/MF:  

 

 

 

 

 

 

 


