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CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº32/2021 
 

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 denominado CONTRATANTE, 

neste ato representado pelo Secretário de segurança pública e trânsito, Sr. THOMAZ WILLIAM PALMA SOHN, brasileiro, 

solteiro, portador do CNPF/MF n° 062.080.289-81 e CI.RG n° 5526172 SSP/SC, residente e domiciliado à Rua Lourival Jansen, 

nº 775, Bairro: Pontal do Norte, neste Município, e de outro lado a Empresa ADRIANA MARA DREHER ME, com sede à Rua 

Presidente Vargas, nº 1248, Bairro: São Cristovão, na cidade de Passo Fundo/RS, inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 

34.132.339/0001-63  e Inscrição Estadual nº 0910373973, CEP:99070-000,  representada neste ato pela proprietária Sr. 

ADRIANA MARA DREHER, portador do CNPF/MF nº e do CI.RG nº8062886984 SJS/RS, telefone: (54)99962-0065, (54) 

30457788, adrianamaradreher@gmail.com, aqui denominada CONTRATADA, ajustam Contratação de empresa para 

aquisição de fardamento para atender a 4°PEL/3°CIA/8º BPM da Policia Militar, e em conformidade com a 

autorização contida no processo  manifestação de interesse de compra direta PROCESSO Nº29/202021 de acordo com 

a Lei Federal nº 14.133, de 1º de abril de 2021, com fulcro no Art.75, II, nos termos do § 3º e pelas especificações e condições 

contidas nas cláusulas que seguem: 
 

CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO 

1.1. Constitui o objeto deste contrato a Contratação de empresa para aquisição de fardamento para atender a 

4°PEL/3°CIA/8º BPM da Policia Militar.  
 

ITEM DESCRIÇÃO UNID. 
 

MARCA  
QUANT. 

VALOR  

UNITÁRIO  

VALOR  

TOTAL 

       

1.1 CALÇA OPERACIONAL PADRÃO PMSC  UN 
Força tática  

 

 

50 190,00  9.500,00  

1.2 CAMISA COMBAT SHIRT UN 
Força tática  

 
50 135,00   6.750,00  

1.3 DIVISAS PMSC UN 

Força tática  

 50 

             

12,00   600,00  

1.4 BUCANEIRA PADRÃO UN 
Força tática  

 50  5,00           250,00  

1.5 COBERTURA CAQUI PADRÃO PMSC UN 

Força tática  

 25 

             

30,00 

 

 

  

 

750,00 

  

1.6 CINTO MODELO BDU PADRÃO PMSC UN 

Invictus  

25 

             

60,00    1.500,00  

1.7 COTURNO TÁTICO PRETO, MODELO MONTANA DRY UN 
Guartela  

25 
           

469,00    11.725,00  

R$ 31.075,00 
 

CLÁUSULA SEGUNDA: DA VIGÊNCIA E DOS PRAZOS 

2.1 O contrato terá início imediato à assinatura, e o seu término está condicionado à entrega do objeto, ou até 60 (sessenta) 

dias (o que ocorrer primeiro). O objeto deverá ser entregue conforme solicitação e indicação apresentada pela Secretaria de 

segurança pública e trânsito através do 4°PEL/3°CIA/8º BPM da Policia Militar, em até 30 (trinta) dias corridos após a 

solicitação e ordem de entrega. 
 

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$ 31.075,00 

(trinta e um mil e setenta e cinco reais). 
 

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. 
 

CLÁUSULA QUARTA: DAS CONDIÇÕES E FORMA DE PAGAMENTO 

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

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

Segurança Pública  578 023 001 006 181 006 2256 03100000 333903999 

 

CLÁUSULA SEXTA: DAS RESPONSABILIDADES 

6.1. 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.  

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

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 órgãos 
competentes fiscalizadores como Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) e Instituto Nacional de Metrologia Qualidade 
e Tecnologia (INMETRO) e os padrões dispostos no Boletim econômico nº42 de 16/10/2020 Comando Geral da Policia Militar de 
Santa Catarina. 

6.5. A CONTRATADA se obriga a comunicar antecipadamente a data e horário da entrega, não sendo aceito o objeto que 
estiver em desacordo com as especificações constantes deste instrumento nem quaisquer pleitos de faturamentos 
extraordinários sob o pretexto de perfeito funcionamento e conclusão do objeto contratado. 

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 o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) e as esferas Federais, Estaduais, Municipais e Trabalhista, 
mediante, respectivamente, a apresentação, em original ou cópia autenticada, da Certidão Negativa de Débito – CND, em vigor. 

6.7. Somente o contratado será responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais 
resultantes da execução do contrato. (Art. 121). 

6.8. A CONTRATADA se obriga a dar garantia do objeto ofertado, nos termos da lei Federal nº 8.078/90 (Código de Defesa 
do Consumidor). 

6.9. O contratado será obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, a suas expensas, no total ou 
em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes de sua execução 
ou de materiais nela empregados. (Art. 119). 

6.10. O contratado será responsável pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros em razão 
da execução do contrato, e não excluirá nem reduzirá essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento 
pelo contratante. (Art. 120). 

6.11. É obrigação do contratado de manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as 
obrigações por ele assumidas, todas as condições exigidas para a habilitação na licitação, ou para a qualificação, 
na contratação direta (art.92,XVI).  
 

CLÁUSULA SÉTIMA: DAS INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

7.1. As sanções administrativas abaixo descritas, aplicáveis durante  a vigência do contrato, estão em conformidade e tem 

como norte a Lei Federal nº14.133/2021.  

7.2. O contratado será responsabilizado administrativamente pelas seguintes infrações (Art. 155): 
I - dar causa à inexecução parcial do contrato; 
II - dar causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração, ao funcionamento dos serviços 

públicos ou ao interesse coletivo; 
III - dar causa à inexecução total do contrato; 
IV - deixar de entregar a documentação exigida para o certame; 
V - não manter a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado; 
VI - não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando convocado dentro do 

prazo de validade de sua proposta; 
VII - ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da licitação sem motivo justificado; 
VIII - apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a 

licitação ou a execução do contrato; 
IX - fraudar a licitação ou praticar ato fraudulento na execução do contrato; 
X - comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza; 
XI - praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação; 
XII - praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013.  

7.3. Serão aplicadas ao responsável pelas infrações administrativas previstas nesta Lei as seguintes sanções (Art. 156): 
I - advertência; 
II - multa; 
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III - impedimento de licitar e contratar; 
IV - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar. 
§ 1º Na aplicação das sanções serão considerados: 
I - a natureza e a gravidade da infração cometida; 
II - as peculiaridades do caso concreto; 
III - as circunstâncias agravantes ou atenuantes; 
IV - os danos que dela provierem para a Administração Pública; 
V - a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de 

controle. 

7.4. Aplicam-se conforme o caso os parágrafos § 2º, § 3º, § 4º§ 5º desse artigo.  
 

CLÁUSULA OITAVA: DAS PENALIDADES 
8.1. O fornecimento do (OBJETO) fora das suas características originais, ocasionará a incidência de multa de 10% (dez por 

cento) sobre o valor do produto fornecido, pois nessa situação a desconformidade de especificações equivalerá ao não 

fornecimento. 
8.2. As eventuais multas aplicadas não eximem a CONTRATADA da reparação de possíveis danos, perdas ou prejuízos que os 

seus atos venham a acarretar, nem impedem a declaração de rescisão do pacto em apreço. 
8.3. Os valores pertinentes às multas aplicadas, serão descontados dos créditos a que a CONTRATADA tiver direito. 
8.4. Será facultado à Administração, quando o convocado não assinar o termo de contrato ou não aceitar ou não 

retirar o instrumento equivalente no prazo e nas condições estabelecidas de 02 (dois) dias úteis, convocar os 

licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a celebração do contrato nas condições propostas pelo 

licitante vencedor nos termos do § 2º Art. 90. Lei Federal nº 14.133, de 1º de abril de 2021.  

8.5. Na hipótese de nenhum dos licitantes aceitar a contratação nos termos do § 2º deste artigo, a Administração, observados 

o valor estimado e sua eventual atualização nos termos do edital, poderá: 

I - convocar os licitantes remanescentes para negociação, na ordem de classificação, com vistas à obtenção de preço melhor, 

mesmo que acima do preço do adjudicatário; 

II - adjudicar e celebrar o contrato nas condições ofertadas pelos licitantes remanescentes, atendida a ordem classificatória, 

quando frustrada a negociação de melhor condição. 

8.6. A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato ou em aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo 

estabelecido pela Administração caracterizará o descumprimento total da obrigação assumida e o sujeitará às penalidades 

legalmente estabelecidas e à imediata perda da garantia de proposta em favor do órgão ou entidade licitante. 

8.7. A regra do § 5º não se aplicará aos licitantes remanescentes convocados na forma do inciso I do § 4º deste artigo. 

8.8. Será facultada à Administração a convocação dos demais licitantes classificados para a contratação de remanescente de 

obra, de serviço ou de fornecimento em consequência de rescisão contratual, observados os mesmos critérios estabelecidos nos 

§§ 2º e 4º deste artigo. 

.9. Ressalvados os casos de força maior, devidamente comprovados, a Contratada, assegurada prévia defesa, sujeitar-se-á às 

seguintes penalidades: 

a) Multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor total da nota fiscal/fatura, pelo atraso na entrega do objeto, pela má 

qualidade dos serviços prestados ou pelo fornecimento de produtos ou equipamentos inadequados e pela inobservância das 

especificações do Contrato. 

b) Multa de 10% (dez por cento) do valor da nota fiscal/fatura por reincidência, quando da reincidência em imperfeição já 

notificada pela CONTRATANTE, referente a entrega e má qualidade do objeto, sendo que a CONTRATADA terá um prazo de até 

24 (vinte e quatro) horas para a efetiva adequação. Após 03 (três) reincidências e/ou após o prazo, poderá, também, ser 

rescindido o contrato e imputada à CONTRATADA, a pena prevista no art. 156, inciso III, da Lei 14.133/2021, pelo prazo de até 

2 (dois) anos. 

c) Multa de 15% (quinze por cento) sobre o valor total do contrato, pela desistência a qualquer tempo, da execução dos 

serviços, sem prejuízo das penalidades dos Art. 162 da Lei n. 14.133/2021. 

 

CLÁUSULA NONA:  DOS MOTIVOS DE RESCISÃO 

9.1. São motivos de rescisão do contrato, independente de procedimento judicial, aqueles inscritos no artigo 137 da Lei nº. 

14.133/2021. 

9.2. Presume-se a desistência da execução dos serviços o atraso da Contratada superior a 10 (dez) dias. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA :  DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL 

10.1.  A alteração contratual se dará nos termos do capítulo VI, art. 124, Art. 125 e 126, da Lei Federal 14.133/2021. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: DA FISCALIZAÇÃO E DO RECEBIMENTO 
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11.1. O recebimento, a aceitação e a fiscalização do objeto deste contrato serão realizados pelo Comandante do Pelotão da 

Polícia Militar, 1º Tenente PM – 4°PEL/3°CIA/8º BPM, Sr. TENENTE RICHARDSON BORTOLINI LIMA, portador do CNPF/MF 

nº 033.627.979-54 e CI.RG nº 68485673 SSP/PR, ou servidor técnico do município no ato designado, nos termos do art. 117 da 

Lei nº 14.133/2021. 

11.2. A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada por 1 (um) ou mais fiscais do contrato, representantes da 

Administração especialmente designados conforme requisitos estabelecidos no art. 7º desta Lei, ou pelos respectivos 

substitutos, permitida a contratação de terceiros para assisti-los e subsidiá-los com informações pertinentes a essa atribuição. 

(art.117).  

11.3. O fiscal do contrato anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato, determinando 

o que for necessário para a regularização das faltas ou dos defeitos observados. (§ 1º).  

11.4. O fiscal do contrato informará a seus superiores, em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes, a situação 

que demandar decisão ou providência que ultrapasse sua competência. (§ 2º).  

11.5. O fiscal do contrato será auxiliado pelos órgãos de assessoramento jurídico e de controle interno da Administração, que 

deverão dirimir dúvidas e subsidiá-lo com informações relevantes para prevenir riscos na execução contratual. (§ 3º).  
 

11.6. O recebimento do objeto do contrato se dará nos termos do art.140 da Lei Federal nº14.133/2021:  

II - em se tratando de compras: 

a) provisoriamente, de forma sumária, pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização, com verificação posterior da 

conformidade do material com as exigências contratuais; 

b) definitivamente, por servidor ou comissão designada pela autoridade competente, mediante termo detalhado que comprove 

o atendimento das exigências contratuais. 

11.6.1. O objeto do contrato poderá ser rejeitado, no todo ou em parte, quando estiver em desacordo com o contrato (§ 1º). 

11.6.2. O recebimento provisório ou definitivo não excluirá a responsabilidade civil pela solidez e pela segurança da obra ou 

serviço nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execução do contrato, nos limites estabelecidos pela lei ou pelo 

contrato(§ 2º). 
 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: DAS DISPOSIÇÕES FINAIS  

12.1. O presente contrato e todas as suas alterações e/ou aditamentos serão  divulgados no sítio eletrônico oficial Município de 

Itapoá, em diário oficial Municipal,  e mantidos à disposição do público, na forma do art. 91 da Lei n. 14.133/2021. 

12.2. O presente contrato deverá ser divulgado no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), se já criado no momento 

da assinatura do presente, no prazo de até 10 (dez) dias úteis a contar da data de sua assinatura, em razão do disposto no 

art. 94, inciso II, da Lei n. 14.133/2021. 
 

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. 
 

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

Itapoá, 07 de junho 2021. 

CONTRATANTE 
THOMAZ WILLIAM PALMA SOHN 
Secretário de segurança pública e trânsito 

CONTRATADA 
ADRIANA MARA DREHER ME 
ADRIANA MARA DREHER 

Fiscal do Contrato: 
 
 

TENENTE RICHARDSON BORTOLINI LIMA 
Comandante do Pelotão da Polícia Militar, 1º Tenente PM – 
4°PEL/3°CIA/8º BPM 

 

 
 
 

 

 
Testemunhas: 
 
NOME:                                                                             
CNPF/MF: 

 
 
 
NOME:                                                                             
CNPF/MF:  

 
 


