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CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº13/2017 
 
Pelo presente instrumento particular que, entre si, celebram, de um lado o MUNICÍPIO DE ITAPOÁ, inscrito 
no CNPJ/MF sob N.º 81.140.303/0001-01, com sede a Rua Mariana Michels Borges, nº 201, neste Município, 
aqui denominada CONTRATANTE, neste ato representado pelo Chefe de Gabinete, Sr. RODRIGO LOPES DE 
OLIVEIRA, portador 025.037.599-04, e do CI.RG nº 6.114.589-3, e pelo Prefeito Municipal, o Sr. MARLON 
ROBERTO NEUBER, brasileiro, casado, portador do CI.RG nº 4/C 32845399 e CNPF/MF nº 909.610.489-72, 
residente e domiciliado à Rua Ana Maria Rodrigues de Freitas, nº 617, neste Município, e, de  outro lado a 
Empresa ALBANIZA CRISTINA TONAN DE SANTANA-ME, com sede á Rua Avenida Paraná , nº 965, 
Bairro: Centro, na cidade de Garuva/SC, CEP 89.248-000, inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 19.164.846/0001-95 e 
Inscrição Estadual n.º 258.053.038 , representada pela proprietária a Sra. Albaniza Cristina Tonan de Santana, 

portadora do CNPF/MF nº 075.804.699-52 e do CI.RG nº 5.817.911 SESP/SC, aqui denominada 
CONTRATADA, ajustam a Contratação de empresa para a execução do serviço e fornecimento de peças para 
conserto do veículo Renault Logan 1.6, Placa MLP 9665, utilizado no Serviço de rádio patrulha da Policia 
Militar/SC, do Município de Itapoá, em conformidade com a autorização contida no processo de DISPENSA DE 
LICITAÇÃO Nº 07/2017 – PROCESSO Nº 45/2017, de acordo com a Lei 8.666/93, alterada pela Lei 
8.883/94 e pelas especificações e condições contidas nas cláusulas que seguem: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA: DOS DOCUMENTOS 

Fazem parte do presente termo, independentemente de transcrição, todos os elementos que compõem o 
processo de contratação direta, inclusive a proposta apresentada pela CONTRATADA. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO  
Contratação de empresa para a execução do serviço e fornecimento de peças para conserto do veículo Renault 
Logan 1.6, Placa MLP 9665, utilizado no Serviço de rádio patrulha da Policia Militar/SC, do Município de Itapoá, 
conforme especificações abaixo descritas: 

3 LOGAN VTR 4210  R$      3.416,00 

DESCRIÇÃO 

1.1 Coxim do motor superior  UN 1 R$ 132,00 R$ 132,00 

1.2 Terminal de direção LE UN 1 R$ 85,00 R$   85,00 

 1.3 Jogo de disco de freio dianteiro UN 1 R$ 220,00 R$ 220,00 

1.4 Kit coifa e batente UN 2 R$ 39,00 R$   78,00 

1.5 Bieleta pequena UN 2 R$ 49,00 R$   98,00 

1.6 Cilindro de roda UN 2 R$ 95,00 R$ 190,00 

1.7 Flexível de freio UN 2 R$ 38,00 R$   76,00 

1.8 Balança dianteira completa UN 2 R$ 280,00 R$ 560,00 

1.9 Jogo de velas UN 1 R$ 118,00 R$ 118,00 

1.10 Cabos de velas UN 1 R$ 141,00 R$ 141,00 

1.11 Válvula termostática UN 1 R$ 130,00 R$ 130,00 

1.12 Fechadura dianteira esquerda  UN 1 R$ 590,00 R$ 590,00 

1.13 Rolamento de roda traseiro  UN 2 R$ 101,00 R$ 202,00 

1.14 Jogo de sapata traseira UN 1 R$ 226,00 R$ 226,00 

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 

1.18 Geometria  R$   50,00 

1.19 Limpeza de bico  R$   80,00 

1.20 Limpeza TBI e Scanner  R$ 120,00 

1.21 Serviço freio dianteiro e coxim  R$ 120,00 

1.22 Serviço freio traseiro  R$ 140,00 

1.23 Serviço velas, cabos e válvula termostática R$   30,00 

1.24 Serviço fechadura  R$   30,00 
 

CLÁUSULA TERCEIRA:  DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS  
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3.1.  Os serviços serão executados de acordo com as especificações constantes nas planilhas 1.1 – 
FORNECIMENTO DE PEÇAS e 1.18 – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.  

3.2.  O material necessário aos serviços a serem prestados deverá ser fornecido pela empresa CONTRATADA, 
devendo para tanto, comprometer-se a fornecer as ferramentas e equipamentos necessários para cada tipo de 
serviço a ser realizado.  

3.3.  Os serviços executados e as peças fornecidas, deverão ser originais e ter garantia mínima de 180 (cento e 
oitenta) dias ou, no caso de peças com garantia de fábrica, a periodicidade determinada pelo fabricante. 

3.4.  A CONTRATADA deverá após realização dos serviços executados , encaminhar a CONTRATANTE, todas 
as peças trocadas pela CONTRATADA.   

 
CLÁUSULA QUARTA: DO PRAZO 
 
O contrato terá início imediato à assinatura e findará com o término na prestação do serviço em até 2 (dois) 
dias úteis. O inicio dos trabalhos deverá ocorrer em 01 (um) dia da emissão da ordem de serviço. A dilatação 
dos prazos de conclusão somente será tolerado por problemas de caso fortuito ou de força maior, que se assim 
ocorrerem, deverão ser comunicados à Secretaria de Saúde por escrito.  
 
CLÁUSULA QUINTA: DO PREÇO 
 
5.1. 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$ 3.416,00 (três mil quatrocentos e dezesseis reais). 
 
5.2. Para o preço proposto neste processo licitatório, não será admitido reajuste durante a vigência do contrato 
pertinente, que não seja previsto em Lei. 
 
CLÁUSULA SEXTA: DAS CONDIÇÕES E FORMA DE PAGAMENTO 
 
6.1.  Para fins de controle de consumo e orçamentário, a CONTRATADA encaminhará a CONTRATANTE, a 
Fatura/Nota Fiscal da prestação de serviço, decorrentes da conclusão do objeto, devidamente assinadas pelo 
fiscal do contrato. 
 
6.2. O pagamento será efetuado a CONTRATADA até o 10º (décimo) dia posterior a apresentação da 
Fatura/Nota fiscal.  
 
CLÁUSULA SÉTIMA: DOS RECURSOS PARA ATENDER ÀS DESPESAS 
 
7.1. As despesas decorrentes do presente contrato correrão pela dotação orçamentária conta:  
 

Descrição Cód. Órgão Unid. Função Subfunção Progr. Proj/Ativ. FR Subelemento 
o GABINETE 417 003 001 004 0122 002 2008 03000000 333903039 

 
CLÁUSULA OITAVA: DAS RESPONSABILIDADES 
 
8.1. Cabe ao CONTRATANTE: 

8.1.1. Comunicar à Contratada qualquer ocorrência relacionada com a execução dos serviços; 

8.1.2. Proporcionar as facilidades necessárias ao bom desempenho do serviço contratado; 

8.1.3. Fiscalizar a execução dos serviços e o fornecimento das peças originais, podendo sustar, recusar, mandar 

fazer ou desfazer qualquer serviço que não esteja de acordo com as condições e exigências especificadas; 

8.1.4. Emitir as autorizações de execução de serviços necessárias, numeradas em sequencia e assinadas pela 

autoridade competente;  

8.1.5. Designar servidor para acompanhar a execução do Contrato; 

8.1.6. Rejeitar, no todo ou em parte, serviço ou fornecimento executado em desacordo com o Contrato. 

8.1.7. Cabe ao Município efetuar o pagamento da fatura em dia, mas em caso de atraso do pagamento por 

culpa exclusiva da Administração, será aplicado como índice de atualização monetária o INPC Índice Nacional 

de Preços de Consumidor. 

8.2. Cabe à CONTRATADA o cumprimento das seguintes obrigações:  
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8.2.1.  Cumprir fielmente o que estabelece as cláusulas e condições do Contrato, de forma que os serviços a 

serem executados mantenham o veículo em condições de perfeito, ininterrupto e regular funcionamento;  

8.2.2.  Realizar os serviços que se refere a presente contratação, somente pelos empregados da empresa 

CONTRATADA;  

8.2.3. Fornecer o material necessário à manutenção, dispor de todas as ferramentas e equipamentos ao tipo de 

serviço a ser realizado;  

8.2.4. Garantir o perfeito funcionamento dos serviços executados 180 (cento e oitenta) dias, mesmo após 

término da vigência do Contrato ou, na hipótese de falha técnica, quando do cumprimento das obrigações; 

8.2.5.  Responder pelos danos causados ao veículo e ao bem da CONTRATANTE, quando resultantes de ação 

ou omissão, negligência, imprudência ou imperícia dos seus empregados ou prepostos; 

8.2.6. Garantir, no mínimo, para as peças fornecidas e para os serviços executados, cento e oitenta dias ou, se 

a maior, a periodicidade determinada pelo fabricante; 

8.2.7.  Manter, durante a execução do Contrato, as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 

8.2.8.  Disponibilizar local apropriado para guarda e conservação do Objeto, devendo ser em área coberta e 

com total segurança, e, ainda, deverão ficar em abrigo do sol e da chuva em tempo integral, enquanto 

estiverem sob a responsabilidade da empresa contratada; 

8.2.9.  Arcar com a responsabilidade técnica e financeira para a execução de todos os testes necessários para 
comprovar o desempenho dos serviços executados, na presença do fiscal do Contrato, caso seja solicitado pela 
CONTRATANTE; 
8.1.10. Devolver a CONTRATADA, materiais e acessórios que forem substituídos por ocasião dos serviços 
realizados; 
8.1.11. Conceder a CONTRATANTE especial prioridade para a execução dos serviços contratados, salvo por 
motivo de força maior, devidamente comprovado; 
8.1.12. Apresentar sempre que solicitado documentos que comprovem a procedência das peças destinadas à 
substituição; 
8.1.13.  Indicar preposto para representá-la durante a execução do Contrato. 
8.3. À CONTRATADA cabe assumir a responsabilidade por: 

8.3.1. Todos os encargos previdenciários e obrigações sociais previstos na legislação social e trabalhista em 

vigor, obrigando-se a saldá-los na época própria, vez que os seus empregados não manterão nenhum vínculo 

empregatício com o CONTRATANTE; 

8.3.2. Todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação específica de acidentes de trabalho, 

quando, em ocorrência da espécie, forem vítimas os seus empregados durante a execução deste contrato, 

ainda que acontecido em dependência do CONTRATANTE; 

8.3.3. Todos os encargos de possível demanda trabalhista, civil ou penal, relacionada à execução deste 

contrato, originariamente ou vinculada por prevenção, conexão ou continência; 

8.3.4. Encargos fiscais e comerciais resultantes desta contratação. 

8.3.5. Somente poderá celebrar contrato ou instrumento equivalente com o Município de Itapoá, o 

adjudicatário que, nos termos do parágrafo 3º do Art. 195 da Constituição Federal, comprove na 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, em vigor. 

 

8.4. A inadimplência da CONTRATADA, com referência aos encargos estabelecidos no item anterior, não 
transfere a responsabilidade por seu pagamento à Administração do CONTRATANTE, nem pode onerar o 
objeto deste contrato, razão pela qual a CONTRATADA renuncia expressamente a qualquer vínculo de 
solidariedade, ativa ou passiva, com o CONTRATANTE. 
 
8.5. São expressamente vedadas à CONTRATADA: 
 
8.5.1. A contratação de servidor pertencente ao quadro de pessoal do CONTRATANTE durante a vigência 
deste contrato; 
 
8.5.2. A veiculação de publicidade acerca deste contrato, salvo se houver prévia autorização da Administração 
da CONTRATANTE; 

 
8.5.3. A subcontratação de outra empresa para a execução do objeto deste contrato. 
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CLÁUSULA NONA: DAS PENALIDADES 
 
9.1. O fornecimento dos serviços (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. 
 
9.2. 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. 
 
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 por 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 e Finanças 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; 
 
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 do artigo 65, seus incisos e parágrafos da Lei 8.666/93. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: DA GARANTIA E DAS REPARAÇÕES 
 
11.1. Após o recebimento definitivo do objeto contratual, por parte da CONTRATANTE, a empresa 
CONTRATADA ficará, ainda, responsável pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias contados da data de 
firmamento do Termo de Recebimento Definitivo, por quaisquer defeitos quer sejam eles de natureza técnica 
ou operacional, obrigando-se, ás suas expensas, a reparações e/ou substituições que se fizerem necessárias 
para o perfeito cumprimento do contratado, ainda que outro prazo esteja previsto no instrumento convocatório.  
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11.2.  Se a CONTRATADA não executar os reparos e/ou substituições, nos prazos que lhe forem determinados 
pela CONTRATANTE, esta, se assim lhe convier, poderá mandar executá-los por conta e risco daquela, por 
outras empresas, cobrando-lhe os respectivos custos. 
 
CLAUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA FISCALIZAÇÃO E DO RECEBIMENTO 
 

O recebimento, a aceitação e a fiscalização do objeto deste contrato serão realizados pelo comandante do 

Pelotão da Policia Militar, através do 2º Tenente do Pelotão, Sr. RICHARDSON BORTOLINI LIMA, portador 

do CNPF/MF: 033.627.979-54, matrícula nº932505-0, ou servidor capacitado no ato designado, nos termos do 

art. 67 da Lei nº 8.666/93. 
 

12.1. O fiscalizador do contrato pode sustar qualquer trabalho que esteja sendo executado em desacordo com 
o especificado, sempre que essa medida se tornar necessária. 

12.2. A atestação de conformidade do(s) serviço(s) executado(s) cabe ao fiscal do setor responsável pela 
fiscalização do contrato ou a outro servidor designado para esse fim. 

12.3.   A CONTRATADA deve manter preposto, aceito pela Administração do CONTRATANTE, durante o 
período de vigência deste contrato, para representá-la sempre que for necessário. 

12.4.  A verificação e a confirmação da efetiva “ATESTADO” da realização dos serviços contratados serão feitas 
mediante registro pelo MUNICÍPIO em boletim de inspeção de serviços, com ciência da contratada, elaborado 
pelo fiscal de contrato, que identificará, quando for o caso, para efeito de glosa de faturas, as irregularidades 
cometidas durante a execução dos serviços. 

12.5.  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(O), 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.  
 
12.6.  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 DÉCIMA TERCEIRA: 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, 02 de  maio  de  2017. 
 

MARLON ROBERTO NEUBER 
MUNICÍPIO DE ITAPOÁ 
PREFEITO MUNICIPAL 

 

ALBANIZA CRISTINA TONAN DE SANTANA-ME 
ALBANIZA CRISTINA TONAN DE SANTANA 

 
RODRIGO LOPES DE OLIVEIRA 
CHEFE DE GABINETE 
 

 
RICHARDSON BORTOLINI LIMA 
COMANDANTE DO PELOTÃO DA POLICIA 
MILITAR - 2º TENENTE DO PM -1ª 
CIA/27ºBPM 

TESTEMUNHAS: 
 
NOME: 
CNPF/MF:  

 
 

NOME: 
CNPF/MF: 

 


