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CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 24/2017 
 
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, neste ato representado pelo Secretário de Desenvolvimento, Indústria e Comércio, o Sr. 
RICARDO DA SILVA MATTOSO, portador do CNPF/MF n° 053.094.358-16 e CI.RG n° 14.543.465-5 SSP/SP, e pelo 
Prefeito Municipal, o Sr. MARLON ROBERTO NEUBER, brasileiro, casado, portador do CNPF/MF nº 909.610.489-72 
e CI.RG nº 4/C 32845399, residente e domiciliado à Rua Ana Maria Rodrigues de Freitas, nº 617, neste Município, e, 
de  outro lado a Empresa SERVIÇO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DE SANTA CATARINA - 

SEBRAE/SC,  associação privada, inscrita no CNPJ/MF nº 82.515.859/0001-06, com sede na Rua Rodovia SC 401, km 
01, Lote 02, Parque Tec Alfa, s/nº, Bairro: João Paulo, na cidade de Florianópolis/SC, CEP: 88.015-203, neste ato 
representado Diretor Superintendente Sr. CARLOS GUILHERME ZIGELLI, inscrito no CPF/MF nº 564.875.689-53 e 
Carteira de Identidade Profissional nº 6577 OAB/SC, e pelos Diretores, Sr. ANACLETO ÂNGELO ORTIGARA, inscrito 
no CPF/MF nº 384.480.689-04 e CI.RG. nº 13/R 820.207, Sr. SÉRGIO FERNANDES CARDOSO, inscrito no CNPF/MF 
nº 298.599.309-10 e CI.RG. nº 1/R 428.448, aqui denominada CONTRATADA, ajustam a Contratação de empresa 
para consultoria e  implantação do projeto Cidade Empreendedora no Município de Itapoá, conforme Proposta 
Comercial anexa, e em conformidade com a autorização contida no processo licitatório na modalidade DISPENSA Nº 
06/2017 - PROCESSO Nº 44/2017, 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 
 

1.1. Fazem parte do presente termo, independentemente de transcrição, todos os elementos que compõem o 
processo de licitação antes nominado, inclusive a proposta apresentada pela CONTRATADA. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA: DO OBJETO (ART. 55, I E XI) 
 

2.1. Contratação de empresa para consultoria e implantação do projeto Cidade Empreendedora no Município de 
Itapoá, conforme proposta anexa e seguintes especificações: 
 

2.1.1. Execução do PROJETO CIDADE EMPREENDEDORA NO MUNICÍPIO DE ITAPOÁ, na opção ULTIMATE, 
com 34 (trinta e quatro) soluções, pelo CONTRATADO ao CONTRATANTE, conforme características, objetivos e 
metodologia discutidos e apresentados na PROPOSTA COMERCIAL DO PROJETO (anexo 1) e aprovado mediante 
TERMO DE ADESÃO (anexo 2), de comum acordo entre as partes. 
 

§ 1°. O PROJETO CIDADE EMPREENDEDORA foi desenvolvido pelo CONTRATADO, detentor da metodologia e 
sua aplicação, configurando-se como única sociedade civil habilitada a desenvolvê-lo. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA: DO PRAZO (ART. 55, IV) 
 

3.1. O contrato tem duração de 19 (dezenove) meses, com início em 29 de maio de 2017. 
 

 § 1º: 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 Desenvolvimento, Indústria e Comércio, por escrito 
que se assim o convier poderá ser prorrogado ou renovado de acordo com o interesse da Administração Pública, nos 

termos dos §§ 1º e 2º do art. 57 da Lei nº 8.666/93.  
 
CLÁUSULA QUARTA: DO PREÇO (ART. 55, III) 
 

4.1. 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$ 134.250,00 (cento e trinta e quatro mil duzentos e cinquenta reais). 
 
CLÁUSULA QUINTA: DAS CONDIÇÕES E FORMA DE PAGAMENTO (ART. 55, III) 
 

5.1. Para fins de controle de consumo e orçamentário, a CONTRATADA encaminhará a CONTRATANTE, a 
Fatura/Nota Fiscal da prestação de serviço, devidamente assinadas pelo fiscal do contrato, que se dará da seguinte 
forma:  
 

5.1.1. O CONTRATANTE desembolsará o valor total em 15 (quinze) parcelas iguais e consecutivas de R$ 8.950,00 
(oito mil novecentos e cinquenta reais), conforme cronograma de desembolso a seguir. 
 

Número de parcelas Valor em reais R$ Datas Pagamentos 

01 8.950,00 30/05/2017 

02 8.950,00 10/06/2017 

03 8.950,00 10/07/2017 



 

 

 

Prefeitura Municipal de Itapoá / SC 
Secretaria de Administração e Finanças–Setor de Licitações e Contratos 

Rua Mariana Michels Borges (960), n.º 201, Itapema do Norte – 89249-000 Itapoá (SC) 

CNPJ 81.140.303/0001-01 

  
 

2/6 
 

04 8.950,00 10/08/2017 

05 8.950,00 10/09/2017 

06 8.950,00 10/10/2017 

07 8.950,00 10/11/2017 

08 8.950,00 10/12/2017 

09 8.950,00 10/01/2018 

10 8.950,00 10/02/2018 

11 8.950,00 10/03/2018 

12 8.950,00 10/04/2018 

13 8.950,00 10/05/2018 

14 8.950,00 10/06/2018 

15 8.950,00 10/07/2018 

Total 134.250,00  
 

Parágrafo Único – A CONTRATADA deverá apresentar relatório de serviços prestados, aprovado pelo fiscal do 
contrato. 
 

5.2. Os pagamentos serão efetuados até o décimo dia útil do mês subsequente após a aprovação dos serviços 
realizados; 
 

5.3. A licitante vencedora deverá apresentar a documentação de cobrança, obrigatoriamente na Prefeitura Municipal 
de Itapoá, com o valor expresso em moeda corrente nacional, mediante a emissão de nota fiscal eletrônica, 
observadas as exigências da legislação tributária. 
 

5.4. Caso não haja a comprovação do recolhimento das obrigações sociais, o pagamento será suspenso até 
comprovada sua regularização.  
 

5.5. A Contratante isenta-se do pagamento de atualizações financeiras nos casos da Contratada não estar regularizada 

com as obrigações sociais ora pactuadas.  
 

 
CLÁUSULA SEXTA: DA REVISÃO DOS VALORES DO CONTRATO (ART.55, III) 
 

6.1. Os preços serão fixos e irreajustáveis, exceto pela alteração ou reequilíbrio do quantitativo inicial previsto, de 
acordo com o art. 65, § 1º e art. 58, I, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA: DOS RECURSOS PARA ATENDER ÀS DESPESAS (ART.55,V) 
 

7.1. As despesas decorrentes do presente contrato correrão pela dotação orçamentária conta:  
 

Descrição  Código Órgão  Unid. Função  Sub-Função Programa Proj/Ativ FR Subelemento 
Indústria e Com 436 007 001 011 0334 018 2026 300000 3339003999 
 
CLÁUSULA OITAVA: DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS   

8.1. Os serviços serão executados de acordo com as condições contidas no Processo nº 44/2017, os anexos 
integrantes do processo a proposta apresentada pela CONTRATADA, que originou o presente contrato, e que esta declara 
conhecer. 

8.2. Para realização dos serviços objeto deste instrumento, o CONTRATADO prestará horas de consultoria durante o 
prazo estabelecido na cláusula Quarta deste instrumento. 

§1º. O CONTRATADO disponibilizará ao CONTRATANTE consultores credenciados especializados nas metodologias 
que integram o projeto, durante o prazo estabelecido na Cláusula Quarta deste instrumento. 

§2º O CONTRATANTE, por sua vez, colocará à disposição do CONTRATADO um técnico selecionado pelo 
CONTRATANTE, a fim de acompanhar e absorver a metodologia do Projeto ficando o mesmo responsável pela 
implantação das ações ao término do presente instrumento. 

§3º O repasse da metodologia implica a consequente assimilação da mesma pelo técnico do CONTRATANTE, 
tornando-se, portanto, corresponsável pela realização dos serviços. 
 
CLÁUSULA NONA: DIREITOS E OBRIGAÇÕES (ART.55, VII e XIII)  
 

9.1. A CONTRATADA é responsável, obrigando-se nos seguintes termos: 
 

9.1.2. Assumir integral responsabilidade pela boa e eficiente execução do objeto contratual que vir a efetuar, estando 
sempre de acordo com o estabelecido nas normas deste contrato e demais documentos técnicos fornecidos.   

9.1.3. Responder 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.   
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9.1.4. Responder, única e exclusivamente, pelo pagamento de todos os encargos e demais despesas decorrentes da 
prestação dos serviços, tais como impostos, taxas, contribuições fiscais, previdenciárias, trabalhistas, deslocamentos, 
fundiárias; por todas as obrigações e  responsabilidades, por mais especiais que sejam e mesmo que não expressas no 
presente contrato. 
 

9.1.5. Prestar à Administração, sempre que necessário ou por esta solicitado, esclarecimentos e informações acerca 
dos serviços a serem executados e materiais a serem empregados, fornecendo toda e qualquer orientação que possa 
ser dada para acompanhamento e apreciação dos mesmos. 
 

9.1.6. Responder por todas as despesas decorrentes dos serviços que envolvam quaisquer prestadores de serviços 
públicos, que por ventura sejam necessários à execução dos serviços.  
 

9.1.7. A CONTRATADA reconhece desde já os direitos da Administração, em caso de rescisão administrativa prevista 
no art. 77 da Lei nº 8.666/93.  
 

9.1.8. A CONTRATADA é também responsável por quaisquer diferenças, erros ou omissões na execução dos 
serviços, inclusive no ato da entrega. 
 

9.1.9. 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.   

9.1.10. A prestação dos serviços será feita rigorosamente de acordo com a Proposta Comercial e a legislação 
pertinente. Toda e qualquer modificação que se faça necessária, visando melhorias, deverá ser realizada com 
autorização, por escrito, do profissional responsável da Prefeitura Municipal de Itapoá. 
 

9.1.11. Somente poderá celebrar contrato ou instrumento equivalente com o Município de Itapoá, a adjudicatária 
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 e ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, mediante, 
respectivamente, a apresentação, em original ou cópia autenticada, da Certidão Negativa de Débito – CND e do 
CRF/FGTS, Certidão negativa da Receita Federal, Estadual, e Municipal em vigor. 
 

9.2.  Responsabilidade do MUNICÍPIO: 
 

9.2.1. Cumprir e fazer cumprir as disposições deste contrato;  
 

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

9.2.3. Exigir a qualquer tempo, substituição de componentes da equipe técnica e demais colaboradores do 
CONTRATADO, com o escopo de tutelar o interesse público;  
 

9.2.4. Intervir na execução dos serviços nos casos previstos em lei e na forma deste contrato visando proteger o 
interesse público;  
 

9.2.5. Nomear comissão ou designar servidores para promover a fiscalização nos termos do prescrito no artigo 67, da 
Lei 8.666/93, quando necessário;  
 

9.2.6. Expedir determinações ao contratado para que corrija eventuais defeitos e problemas constados, bem como os 
atrasos no cronograma de execução;  
 

9.2.7. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a serem solicitados pela CONTRATADA;  
 

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

9.2.9. Conferir, vistoriar e aprovar os serviços entregues pela CONTRATADA;  
 

 
CLÁUSULA DÉCIMA: SANÇÕES ADMINISTRATIVAS (ART.55, VII) 
 

10.1. A inexecução total ou parcial do contrato terá procedimentos e consequências, na forma estabelecida na Seção 
V - Da Inexecução e da Rescisão dos Contratos - Capítulo III, da Lei n.º 8.666/93. 
 

10.2. O presente contrato poderá sofrer alterações na forma estabelecida na Seção III - Da Alteração dos Contratos - 
Capítulo III, da Lei n.º 8.666/93. 
 

10.3. O atraso injustificado na execução do contrato, assim como a sua inexecução total ou parcial, sujeitará a 
CONTRATADA às sanções administrativas na forma prevista na Seção II - Das Sanções Administrativas - Capítulo IV, 
da Lei n.º 8.666/93, ficando desde já estabelecidas as multas previstas no Convite. 
 

10.4. O Município poderá aplicar à Contratada, ainda, as seguintes penalidades previstas no artigo 87 da Lei n. 
8.666/1993, em caso de inexecução total ou parcial do objeto ou contrato: 
 

10.4.1. advertência; 
 

10.4.2. multa de 0,5 % (cinco décimos por cento) do valor da proposta, para cada dia ou fração de atraso do 
fornecimento do objeto licitado; 
 

10.4.3. multa de 10% (dez por cento) do valor remanescente em caso de desistência do fornecimento ou execução; 
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10.5. Sem prejuízo das sanções previstas no Art. 87, da Lei n.º 8.666/93, o licitante adjudicatário ficará sujeito às 
seguintes penalidades: 
 

10.5.1. 10% (dez por cento) do valor do contrato atualizado pela prestação de serviços desconforme com o 
especificado e aceito; 
 

10.5.2. 1,0 % (um por cento) do valor do contrato atualizado pela não substituição dos produtos/serviços recusados 
por este Município, no prazo estipulado, até o limite de 10% (dez por cento); 
 

10.5.3. 0,33% por dia, sobre o valor total da proposta limitado a 10% do valor contratual atualizado, pelo 
descumprimento dos prazos e condições previstos no Convite e neste Contrato; 
 

10.5.4. Sem prejuízo das sanções disposta nos itens anteriores desta mesma cláusula, a recusa, injustificada ou cuja 
justificativa não seja aceita pelo Município, em retirar a Autorização de Fornecimento/Nota de Empenho de Despesa 
será interpretada como ruptura de contrato e sujeitará a empresa adjudicada ao pagamento de multa no valor de 10% 
(dez por cento) sobre o valor da proposta da licitante vencedora. 
 

10.5.5. A multa poderá ser aplicada cumulativamente com as demais sanções, não terá caráter compensatório e a 
sua cobrança não isentará a obrigação de indenizar eventuais perdas e danos. 
 

10.5.6. As multas referidas nesta cláusula serão deduzidas pelo Município por ocasião do pagamento da nota fiscal 
respectiva. 
 

10.6. 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. 
 

10.7. 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. 
 

10.8. 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; 
 

10.9. 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; 
 

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

10.11. Compete a CONTRANTE efetuar os pagamentos devidos a CONTRATADA de forma regular, mas se incorrer 
em atrasos fica estipulada a multa de 1,0% (um por cento) se exceder o prazo fixado, calculado sobre a fatura mensal 
do período.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: DA RESCISÃO (ART. 55, VIII) 
 

11.1. 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; 
 

11.2. 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. 
 
 



 

 

 

Prefeitura Municipal de Itapoá / SC 
Secretaria de Administração e Finanças–Setor de Licitações e Contratos 

Rua Mariana Michels Borges (960), n.º 201, Itapema do Norte – 89249-000 Itapoá (SC) 

CNPJ 81.140.303/0001-01 

  
 

5/6 
 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL  
 

12.1. Este contrato poderá ser alterado nos termos do art. 65 da Lei nº 8.666/93. 
 

I - Unilateralmente pela CONTRATANTE:  
a) Quando houver modificação dos serviços ou suas especificações, para melhor adequação técnica aos seus 
objetivos;  
b) Quando necessária a modificação do valor contratual, em decorrência de acréscimo ou diminuição quantitativa de 
seu objeto; 
II - Por acordo das partes:  
a) Quando necessária a modificação da forma de pagamento, por imposição de circunstâncias supervenientes, 
mantido o valor inicial;  
b) Para restabelecer a relação, que as partes pactuaram inicialmente, entre os encargos da CONTRATADA e a 
retribuição do CONTRATANTE para a justa remuneração dos serviços, objetivando a manutenção do inicial equilíbrio 
econômico e financeiro do contrato. 
c) Para restabelecimento do equilíbrio econômico financeiro, revisão, repactuação ou realinhamento contratual será 
regido conforme art. 65, inciso II alínea “d” da Lei Federal nº 8.666/93,  e poderão ser alterados com as devidas 
justificativas, para restabelecer a relação que as partes pactuarem inicialmente entre os encargos do contratado e a 
retribuição da Administração para a justa remuneração do serviço, objetivando a manutenção inicial do contrato, 
mantidas as condições efetivas da proposta, teor do inciso XXI, do art.37, da Constituição Federal. A Administração 
poderá ampliar a remuneração devida ao contratado proporcionalmente a majoração dos encargos, se verificada e 
devidamente comprovada, e restaurar a situação originária, de modo que a CONTRATADA não arque com encargos 
mais onerosos e perceba a remuneração contratual originaria mente prevista.  
c.1.) Para este restabelecimento de equilíbrio econômico financeiro  deverá ocorre fato imprevisível quanto à sua 
ocorrência ou quanto as suas consequências; fato estranho as vontades da partes; fato inevitável; fato de causa de 
desequilíbrio muito grande no contrato – instabilidade econômica governamental.     
c.2.) O restabelecimento do equilíbrio econômico financeiro, revisão, repactuação ou realinhamento contratual, poderá 
se dar a qualquer tempo desde que comprovado os pressupostos  para sua efetivação.  
d) A CONTRATADA fica obrigada a aceitar nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se 
fizerem na prestação dos serviços, em conformidade com o Art. 65 da Lei Federal nº 8.666/93 tendo como base o 
valor inicial do contrato. 
 

12.2. Quaisquer tributos ou encargos legais, criados, alterados ou extintos após a assinatura do presente instrumento, 
de comprovada repercussão nos preços ora contratados, implicarão a revisão destes para mais ou para menos, 
conforme o caso. (ART.55, III).  
 

12.3. Em havendo alteração unilateral do presente contrato que aumente os encargos da CONTRATADA, o 
CONTRATANTE deverá restabelecer por aditamento, o equilíbrio econômico-financeiro inicial. (ART. 55, III).  
 
CLAUSULA DÉCIMA TERCEIRA: DA FISCALIZAÇÃO E DO RECEBIMENTO 
 

13.1. O recebimento, a aceitação e a fiscalização do objeto deste contrato serão realizados pela Secretaria de 
Desenvolvimento, Indústria e Comércio através do Secretário de Desenvolvimento, Indústria e Comércio, o Sr. 
RICARDO DA SILVA MATTOSO, portador do CNPF/MF n° 053.094.358-16 e CI.RG n° 14.543.465-5 SSP/SP, ou 
pessoa designada pelo CONTRATANTE, sendo a mesma realizada, individual ou conjuntamente, para todos os efeitos; 

 

13.2.  A verificação e a confirmação da efetiva 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  prestação dos 
serviços. 
 

13.3. O recebimento dar-se-á de duas formas: 
13.3.1. Provisoriamente, no ato da execução do objeto, com o aceite na Nota Fiscal/Fatura. 
13.3.2. Definitivamente, em até 10 (dez) dias após o recebimento provisório, mediante termo circunstanciado aposto 
e anexado na Nota Fiscal/Fatura, após a constatação da adequação de cada parcela do objeto recebido às 
especificações constantes do processo que deu origem à nota de empenho, inclusive quanto à quantidade e qualidade. 
 

13.4. 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.  
 

13.5. 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 QUARTA: LEGISLAÇÃO APLICÁVEL (ART. 55,XIII)    
14.1. O presente Instrumento Contratual rege-se pelas disposições expressas na Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, e 
pelos preceitos de direito público, aplicando-se-lhe supletivamente, os princípios da teoria geral dos contratos e as 
disposições de direito privado. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: CASOS OMISSOS (ART. 55, XII)  
14.2. Os casos omissos serão resolvidos à luz da Lei nº 8.666/93, e dos princípios gerais de direito. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: DO FORO (ART.55, §2º) 

14.3. 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, 12 de maio de 2017.   

 

 

CONTRATANTE 
MUNICÍPIO DE ITAPOÁ 
MARLON ROBERTO NEUBER  
PREFEITO MUNICIPAL 
 
 
 

CONTRATADA 
SERVIÇO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS 
EMPRESAS DE SANTA CATARINA - SEBRAE/SC 

CONTRATANTE  

RICARDO DA SILVA MATTOSO 
SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO, 
INDÚSTRIA E COMÉRCIO 
 
 

 

 

Testemunhas: 
 
NOME :           
CNPF/MF:                                                                                                                                                         

 
 
NOME:  
CNPF/MF:  

 
 


