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CONTRATO ADMINISTRATIVO 

  

CONTRATO PREF N.º 138/2021  
  

Termo de Contrato para a PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS DE PINTURAS DE FAIXAS DE 
PEDESTRES, que entre si celebram o 
MUNICÍPIO DE IPUAÇU e a empresa AGV 
SINALIZAÇÕES LTDA, na forma abaixo:  

  
 
CONTRATANTE: O MUNICÍPIO DE IPUAÇU/SC, pessoa jurídica de direito público 
interno, com sede na Rua Zanella n. 818, Centro, da cidade de Ipuaçu, SC, inscrita no CNPJ n. 
95.993.028/0001-83, representado pela Prefeita Municipal Sra. Clori Peroza, brasileira, 
convivente em união estável, inscrita no CPF sob o n. 722.175.709-78 e RG n.º 1.785.723 SSP/SC e 

residente e domiciliada nesta cidade de Ipuaçu, SC, denominado para este instrumento 
simplesmente de CONTRATANTE.  
  
CONTRATADA: AGV SINALIZAÇÕES LTDA inscrita no CNPJ sob Nº 09.303.928/0001-
10, com sede na Rua Itajaí, nº 492, Bairro Belvedere, na cidade de Cordilheira Alta, Estado de 
Santa Catarina, neste ato representada pelo seu Sócio Administrador, o Sr. Geovani Invernizi, 
portador do CPF nº 083.678.999-70 e RG nº 5838617, doravante denominado de 
CONTRATADA.  
  
FUNDAMENTO LEGAL: vincula-se o presente Contrato às normas previstas na Lei nº 
8.666/93, suas alterações posteriores, e Processo Licitatório PREF n. 73/2021 Dispensa de 
Licitação PREF n.23/2021. 
  
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 
Tem por objeto o presente termo tem por objeto a Pintura de Faixas de Pedestres nas Ruas 
Machado, Lorenzoni, Zanella, Picetti, Lammer, Mazetti, Angelo Martarelo, Oliveira, Poggere e 
Mirelli do perímetro urbano do município de Ipuaçu/SC, conforme projeto e memorial descritivo, 

incluindo material e mão de obra, conforme condições estabelecidas a seguir. 
 
O objeto abrange a execução, pela contratada, de todos os serviços, atos, procedimentos, 
deslocamento, atividades e fornecimentos de mão de obra e material necessários ao seu pleno, 
total e integral cumprimento, bem como todas as demais atribuições e responsabilidades para o 
fiel cumprimento do objeto. 
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CLÁUSULA SEGUNDA – ITENS, VALORES E PAGAMENTO  
O valor global do contrato é de R$ 15.357,60 (quinze mil ta reais), conforme relação de itens a 
seguir:  
 

Item Descrição Unid. 
Quant. 
Total 

Valor 
Unitário 

Valor Total 

01 
Pintura de Faixa de Pedestre, conforme 
projeto e memorial descritivo 

M² 1.137,60 13,50 15.350,60 

 
Os valores serão pagos de acordo com medição realizada e constatado a execução total do 
objeto, incluindo relatório com fotos e apresentação de nota fiscal no valor correspondente. 
O pagamento será efetuado no prazo máximo de 30 (trinta) dias após a entrega e certificação da 
nota fiscal.  
No corpo da nota (s) deverão constar o número deste contrato, do Processo Licitatório PREF n. 
73/2021, Dispensa de Licitação PREF n. 23/2021.  
 
CLÁUSULA TERCEIRA - DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO 
O contrato terá vigência de 60 (sessenta) dias, contados a partir da sua assinatura, podendo ser 
prorrogado por iguais e sucessivos períodos, mediante justificativa e pedido de prorrogação de 
prazo com no mínimo 15(quinze) dias de antecedência.  
O contrato poderá ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos conforme Art. 57 inc. II da 
Lei 8.666/93 consolidada, mediante solicitação e acordo entre as partes. 

 
CLÁUSULA QUARTA – DO PRAZO PARA EXECUÇÃO E GARANTIA 
O prazo para a realização do serviço deverá se dar num prazo máximo de 30 (dias) após a 
solicitação e emissão da AF ou nota de empenho. 
Ficando a CONTRATADA temporariamente impossibilitada, total ou parcialmente, de cumprir 
seus deveres e responsabilidades relativos aos fornecimentos contratados, deverá esta comunicar 
e justificar o fato, por escrito, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, para que, a contratante 
tome as providências cabíveis, inclusive no que diz respeito à aceitação ou não do alegado. 
 Enquanto perdurar o impedimento a CONTRATANTE se reserva o direito de contratar o 
fornecimento do(s) bem (s) com outro fornecedor, desde que respeitadas às condições desta 
licitação, não cabendo direito à CONTRATADA de formular qualquer reivindicação, pleito ou 
reclamação. 

 
CLÁUSULA QUINTA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA  
A Contratada obriga-se a:  
A CONTRATADA obriga-se a fazer a prestação dos serviços à CONTRATANTE, nos termos 
do disposto no Termo de Referência, sob pena de aplicação das sanções previstas neste edital. 
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- O contratado deverá arcar com todos os tributos inerentes ao serviço, inclusive autoriza a 
CONTRATANTE a reter os impostos passíveis de serem retidos a fim de que se cumpram às 
obrigações com o fisco;  
- A empresa fica responsável pelo transporte dos equipamentos necessários para a execução do 
serviço até os locais. 
- Emitir ART de Responsabilidade Técnica pela execução do serviço. 
- Manter, durante a execução do objeto todas as condições de habilitação previstas no Edital e 
em compatibilidade com as obrigações assumidas. 
- O contratado deverá responsabilizar-se por eventuais despesas que serão de responsabilidade 
exclusiva da CONTRATADA, sendo que nenhuma outra despesa poderá ser cobrada 
posteriormente. 
- Tratar como confidenciais as informações e dados manuseados, guardando total sigilo em 
relação a terceiros. 
- Fornecer as devidas Notas Fiscais, nos termos da Lei. 
 
CLÁUSULA SEXTA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 
A Contratante obriga-se a:  
- Apresentar Ordem de Serviço/Autorização de Fornecimento 
 - Efetuar o pagamento no prazo estabelecido no edital e neste termo, mediante apresentação da 
Nota Fiscal, desde que, atendidas as demais exigências estabelecidas neste Edital. 
- Fiscalizar o serviço a ser executado. 
  
CLÁUSULA SÉTIMA - DESPESAS E FONTES DOS RECURSOS  
As despesas decorrentes do presente contrato correrão por conta dos recursos constantes no 
orçamento de 2021.  

Dotação Orçamentária: Desp. 48 - Elemento 3.3.90.39.99.00.00.00.  
 
CLÁUSULA OITAVA - DA INEXECUÇÃO DO OBJETO 
9.1 Pela inexecução total ou parcial do contrato, a Administração poderá aplicar à 
CONTRATADA, as seguintes sanções: 

I - advertência; 
II - multa, na forma prevista no instrumento convocatório; 
III - suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 
Administração, por prazo não superior a dois (02) anos; 
IV - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública 
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a 
reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida 
sempre que o contrato ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e depois de 
decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior. 
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CLÁUSULA NONA - DA RESCISÃO 
A CONTRATANTE reserva-se o direito de rescindir o Contrato, independentemente de 
interpelação judicial ou extrajudicial, sem que à CONTRATADA caiba o direito de indenização 
de qualquer espécie, nos seguintes casos: (a) quando a CONTRATADA falir ou for dissolvida; (b) 
quando a CONTRATADA transferir no todo ou em parte o Contrato sem a prévia anuência da 
CONTRATANTE. 
A rescisão do Contrato na mesma forma prevista no caput ocorrerá nas seguintes hipóteses: 

I - Por ato unilateral escrito da Administração, nos casos enumerados nos incisos I a XII e 
XVII do artigo 78 da Lei 8.666/93;  
II - Amigável, por acordo entre as partes, reduzidas a termo no processo da licitação, 
desde que haja conveniência para a Administração; 
III - Judicial, nos termos da legislação. 
 

 A rescisão do Contrato, quando motivada por qualquer dos itens acima relacionados, implicará a 
apuração de perdas e danos, sem embargos da aplicação das demais providências legais cabíveis. 
A CONTRATANTE, por conveniência exclusiva e independentemente de cláusulas expressas, 
poderá rescindir o Contrato desde que efetue os pagamentos devidos, relativos ao mesmo. 
  
CLÁUSULA DÉCIMA – PENALIDADES  
A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato, aceitar ou retirar o instrumento 
equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Administração, caracteriza o descumprimento 
total da obrigação assumida, sujeitando-se às penalidades aqui estabelecidas. 
Caberá ao Contratado, a seu juízo, após a notificação por escrito de irregularidade pela unidade 
requisitante, aplicar contratante, as seguintes sanções administrativas: 

a) Pelo descumprimento total da obrigação assumida, caracterizado pela recusa do fornecedor 
em assinar o contrato, aceitar ou retirar a nota de empenho ou documento equivalente no 
prazo estabelecido, ressalvados os casos previstos em lei, devidamente informados e aceitos: 
  - multa de 10% (dez por cento) sobre o valor constante da nota de empenho ou 
contrato; 
 - cancelamento do contrato;  
  - suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 
administração no prazo de até cinco anos. 

a.1) As sanções previstas neste subitem poderão ser aplicadas cumulativamente. 
 

b) por atraso injustificado no cumprimento de contrato de fornecimento: 
- multa de 0,5% ( meio por cento), por dia útil de atraso, sobre o valor da prestação em 

atraso até o décimo dia;  
- rescisão unilateral do contrato após o décimo dia de atraso. 

 
c) por inexecução total ou execução irregular do contrato de fornecimento ou de 

prestação de serviço: 
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a) advertência, por escrito, nas faltas leves; 
b) multa de 10% (dez por cento) sobre o valor correspondente é parte não cumprida ou 
da totalidade do fornecimento ou serviço não executado pelo fornecedor; 
c) suspensão temporária de participar de licitação e impedimento de contratar com 
administração pública estadual por prazo não superior a 2 (dois) anos. 
d) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar coma administração  pública 
municipal, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja 
promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade. 

Fica garantido ao fornecedor o direito prévio da citação e de ampla defesa, no respectivo 
processo, no prazo de cinco dias úteis, contando da notificação. 
 
CLAUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA FISCALIZAÇÃO 
A fiscalização e o acompanhamento dos serviços do objeto deste Contrato será feita pela 
CONTRATANTE, através de profissionais qualificados e devidamente credenciado.  
O CONTRATANTE designa como Fiscal a Sr (a). Indiamara Aline Vizolli, para o 
acompanhamento e fiscalização do serviço, devendo registrar todas as ocorrências e as 
deficiências verificadas em relatório, cuja cópia será encaminhada à Contratada, objetivando a 
correção das irregularidades apontadas, no prazo que for estabelecido. 
As exigências e a atuação da fiscalização pelo CONTRATANTE em nada restringe a 
responsabilidade única, integral e exclusiva da Contratada no que concerne à execução do objeto 
contratado. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA CESSÃO DO CONTRATO E 
SUBCONTRATAÇÃO 

A CONTRATADA não poderá ceder o presente Contrato a nenhuma pessoa física ou jurídica, 
sem autorização prévia, por escrito, da CONTRATANTE. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS ALTERAÇÕES: 
Será incorporada a este Contrato, mediante TERMOS ADITIVOS, qualquer modificação que 
venha ser necessária durante a sua vigência, decorrente das obrigações assumidas pela 
CONTRATADA, alterações nas especificações quantitativas e qualitativas ou prazos dos bens 
fornecidos à CONTRATANTE. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DOS CASOS OMISSOS: 
Os casos omissos e o que se tornar controvertido em face das presentes cláusulas contratuais, 
serão resolvidos administrativamente entre as partes, de acordo com a legislação pertinente. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DAS CONDIÇÕES GERAIS  
A Licitante contratada por si só se obriga a fornecer qualquer documento solicitados pelo 
Município e a cumprir a legislação vigente em especial as normas da ABNT (Associação 
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Brasileira de Normas Técnicas); Normas Específicas atinentes ao objeto licitado dos seguintes 
órgãos – MTE - Ministério do Trabalho e Emprego.  
  
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - FORO COMPETENTE  
Fica eleito o foro da Comarca de São Domingos - SC, com prevalência sobre qualquer outro, por 
mais privilegiado que seja para adoção de medidas judiciais oriundas do presente Contrato.  
E por  estarem  justos  e  contratados, firmam o presente contrato em 04 (quatro) vias de igual 
teor e forma.  
  
Ipuaçu – SC, 03 de setembro de 2021.  
 
 
     Clori Peroza                         AGV SINALIZAÇÕES LTDA 
   Prefeita Municipal                                           Geovani Invernizzi 
    Contratante                              Contratante 
 

INDIAMARA ALINE VIZOLLI 
Fiscal do Contrato 

 
Visto/Jurídico. Dr.  Cassio Marocco OAB/SC n.14.921 ______________ 
          
Testemunhas:  
1. Nome.__________________                               2. Nome.__________________  


